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Social och kulturell problematik i 
skolan  
En studie av förhållningssätt hos rektorer och lärare 

Thérèse Elfving, Åsa Lyrberg 

Sammanfattning 
Vårt syfte med studien är att utifrån ett specialpedagogiskt perspektiv undersöka hur 
rektorer och lärare förhåller sig till social och kulturell problematik. Hur tänker och 
samtalar rektorer och lärare kring människosyn, kunskapssyn, kommunikation och 
samverkan? Hur förhåller sig rektorer och lärare till social och kulturell problematik i 
skolan? Vilka svårigheter och dilemman uppstår i arbetet med att omsätta läroplanens 
grundläggande värden i praktiken? 

I undersökningen har vi använt oss av intervjuer med övergripande intervjuområden. 
Intervjuerna har genomförts vid tre skolor. Vi intervjuade tre lärare, två rektorer samt fyra 
lärare samtidigt, vid en gruppintervju.  

Resultatet visar att lärarna och rektorerna strävar efter inkludering, att �hjälpa� och att ge 
invandrarbarnen �möjligheter�. Vidare kan man läsa ut av undersökningen att social och 
kulturell problematik, mångfald och mångkulturalism underförstått tolkas av de intervjuade 
som liktydigt med multietnicitet. Åsikterna om på vilket sätt det mångkulturella ska 
betraktas som tillgång skiljer sig åt mellan skolorna och de intervjuade sinsemellan. Det 
råder delade meningar om vad hos invandrareleverna som ska motverkas och �tonas ned� 
respektive uppmuntras och framhävas. Det pågår en ständig balansgång mellan kraven på 
anpassning till �det svenska� och rätten att få vara en individ, präglad av det ursprung och 
de erfarenheter man har. Dessutom anser vi att det finns en stor vilja hos lärarna att fostra 
eleverna och agera �extraföräldrar�. 

Vår slutsats är att samhällets problem har flyttat in i skolan och lärarna står ensamma med 
ansvaret att tolka läroplanens värdegrund och texter om kulturell mångfald. Talet om och 
förhållningssätten till den sociala och kulturella problematiken är fyllda av motsägelser och 
förgivet taganden, som bygger på �det svenska� som den rådande norm som skolans 
verksamhet ska bygga på.  

 

Nyckelord 
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Förord  
Arbetet med den här c-uppsatsen har varit en oerhört spännande process. Att få träffa så 
många intressanta människor och ta del av deras tankar och synsätt är en stor förmån. Den 
kvalitativa forskningen erbjuder stora möjligheter till just detta, att skapa möten mellan 
människor och på så sätt lära tillsammans och av varandra.  

Vi har genomfört större delen av arbetet tillsammans, bortsett från att Thérèse Elfving 
utformat resultatets del I och Åsa Lyrberg har utarbetat huvuddelen av 
litteraturgenomgången.  

Vi vill tacka de lärare och rektorer som ställt upp för intervjuer och på så sätt gjort det 
möjligt för oss att genomföra studien. Självklart vill vi också tacka vår handledare Eva 
Siljehag, som med sitt kritiska öga har guidat oss genom forskningsprocessen och fungerat 
som bollplank och stöttepelare. 

 

Stockholm, mars 2007 

 

Thérèse Elfving 

Åsa Lyrberg
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Inledning 
I vårt arbete som förskollärare har vi kommit i kontakt med barn och föräldrar som på olika 
sätt levt i någon form av social och kulturell problematik. Widerberg (2002) skriver om s.k. 
minnesarbeten som ett sätt att visa på forskarens roll som både forskare och subjekt. Vi har 
valt att inleda den här studien med varsin kortfattad berättelse ur vårt förflutna, som 
påverkat vår förförståelse kring begreppet social och kulturell problematik. 

 

Åsa 

Jag var enda barnet och växte upp i ett litet samhälle på landsbygden. Jag kan inte minnas 
att jag någonsin tänkte på om någon hade det bättre eller sämre ekonomiskt, eller att det 
skulle vara finare att bo i något speciellt område. Det var den inställningen till livet som 
lade grunden för min världsbild. 

Jag tror inte att vi kände någon som bodde i �höghus�, men jag var ganska fascinerad av de 
stora, höga betongklumparna som tornade upp sig i stadens utkant. Jag minns att jag ritade 
bilder av höga hus med många fönster. Min högstadieskola var stor och låg mitt emellan 
två bostadsområden i staden. Det var en ganska brokig blandning av elever på skolan, 
miljön var bråkig och stökig. Jag reflekterade aldrig över om det var någon skillnad i status 
mellan de elever som bodde i höghusen och de som bodde i villaområdena eller samhällena 
utanför staden. Skillnader som jag lade märke till var de som uppstod mellan olika 
elevgrupperingar på skolan, t ex hårdrockare och syntare, plugghästar och de som ansågs 
vara snygga, tuffa osv. 

Efter gymnasiet utbildade jag mig till förskollärare och arbetade ett antal år på små 
byförskolor i den lilla kommunen jag bosatt mig i. Här framträdde en problematik som jag 
inte förväntat mig. Där fanns familjer som präglades av psykisk sjukdom, arbetslöshet, 
missbruk och andra typer av socialt utanförskap. Familjerna gav uttryck för att inte passa 
in, man hade sökt sig ut på landet där man såg möjlighet att �gömma sig� för samhällets 
insyn. Personalen hade svårt att bemöta dessa familjer. De kom från förhållanden som 
skiljde sig radikalt från våra, och vi förfasade oss över �dem� och �deras� sätt att leva. Det 
var svårt att se vad som egentligen var vårt uppdrag i förskolan, att dra gränsen mellan vad 
som verkligen var problem och det som bara var ett annorlunda sätt att leva, ett sätt som 
skiljde sig från vårt vedertagna. 

 

Thérèse 

Mina första minnen är ifrån 1970-talets Rwanda, Afrika, där mina föräldrar arbetade som 
missionärer. De upplevelser och minnen jag fick har satt spår i mig, vilka påverkat mig 
resten av livet. Jag fick se fattigdom och misär på nära håll. Ibland följde jag med min mor 
ut i �bushen�, där hon informerade �infödingarna� om grundläggande hygien, att koka 
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vatten innan de skulle dricka det osv. Jag har alltsedan dess känt en stor kärlek till 
människor från Afrika. 

Jag växte upp i ett av de så kallade miljonprogramområden som byggdes på 1960-och 70-
talen. Området hade dåligt rykte i staden. I tonåren pratade jag och mina kamrater om att vi 
bodde i �ghettot�. Majoriteten av dem som bodde i vårt bostadsområde levde på 
socialbidrag. Antalet invandrare ökade för varje år. Missbrukare var en vanlig syn ute på 
gågatorna mellan höghusen. Då jag började i femte klass fick jag fem nya klasskamrater 
som var invandrare. Fem av dem kom ifrån Vietnam och en från Irak. Det var spännande 
att möta barn från andra länder, tyckte jag. De var så nyfikna på oss, hur vi såg ut, vad vi 
lekte osv. Pojken som kom från Irak var, trots sin dåliga svenska, jätteduktig i skolan. Han 
var smart och särskilt duktig på matematik. Jag umgicks mycket med flickorna från 
Vietnam.  

Under sju år arbetade jag som förskollärare i ett socialt tungt område i en av Sveriges 
största städer. Majoriteten av föräldrarna som jag och mina kollegor mötte var invandrare 
och flera av barnen kunde inte prata svenska då de började hos oss. Det fanns många barn 
med sociala och emotionella problem. Ingen av oss i arbetslaget hade särskilt stor 
erfarenhet av att arbeta med barn i svårigheter. Även föräldrarna visade att de mådde dåligt, 
då de ofta stannade kvar för att tala om sina personliga problem med oss som personal.  

 

Det vi båda har gemensamt är vårt fokus på samhällsfrågor, och vi har intresserat oss allt 
mer för de mekanismer som styr synen på avvikelse, normalitet, inkludering och 
exkludering. 

Vi har frågat oss varför bostadssegregeringen ser ut som den gör, med stora 
bostadsområden där människor som har det svårt socialt och ekonomiskt samlas. Vilka 
krafter ligger bakom och vad har gjorts för att förändra den rådande situationen? Vem eller 
vilka bär ansvaret för att förändra och bryta mönstret? 

Med detta samhällsperspektiv som utgångspunkt har vi riktat vårt intresse mot skolor i 
områden som av samhället anses vara socialt och kulturellt segregerade. Intrycket är att 
skolan på många sätt utgör ett Sverige i miniatyr. Inom skolans väggar tvingas personalen 
ta sig an många av de dilemman och svårigheter som det övriga samhället kommit till korta 
med. Därigenom blir det också människorna som arbetar i skolan som till stor del formar 
betydelsen och innebörden av olika begrepp genom sitt sätt att tänka, tala och förhålla sig 
till dem.  

Våra tankar har rört sig från en nyfikenhet att se hur man konkret arbetar i verksamheten, 
till att snarare försöka skapa en bild av hur man förhåller sig till social och kulturell 
problematik i skolan. Kanske väljer man, mer eller mindre omedvetet, att förhålla sig på ett 
visst sätt till dessa frågor. Ofta tycks personalen tro sig arbeta medvetet och professionellt, 
men talet om verksamheten är motsägelsefullt och tvetydigt.  

Utifrån intervjuer med lärare och rektorer har vi sammanställt och diskuterat olika sätt att 
förhålla sig till den sociala och kulturella problematiken i skolan. 
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Syfte och frågeställningar 

Syfte 
Vårt syfte med studien är att utifrån ett specialpedagogiskt perspektiv beskriva och förstå 
hur rektorer och lärare förhåller sig till social och kulturell problematik. 

 

Frågeställningar 
Hur tänker och samtalar rektorer och lärare kring människosyn, kunskapssyn, 
kommunikation och samverkan?  

Hur förhåller sig rektorer och lärare till social och kulturell problematik i skolan? 

Vilka svårigheter och dilemman uppstår i arbetet med att omsätta läroplanens 
grundläggande värden i praktiken? 
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Metod och genomförande 

Metodval 
I Bryman (2002) kan man läsa att den kvalitativa forskningen 

 

tar avstånd från den naturvetenskapliga modellens normer och tillvägagångssätt (framför allt när det gäller 
positivismen) och i stället föredrar att lägga vikten vid hur individerna uppfattar och tolkar sin sociala 
verklighet, rymmer en bild av den sociala verkligheten som en ständigt föränderlig egenskap som hör till 
individernas skapande och konstruerande förmåga. (s.35) 

 

Vi anser att kvalitativ forskning är användbar för att komma nära verkligheten och den 
praktik där vi kommer att arbeta framöver. Dessutom borde det vara en metod för att 
förmedla en positiv bild av forskning till omvärlden, genom att vi visar ett genuint intresse 
för den dagliga verksamheten vid intervjuerna. Ofta kan forskning ses som något abstrakt 
och verklighetsfrånvänt av yrkesverksamma i skolan (Widerberg, 2002). Vår förhoppning 
är att resultatet av vår undersökning kan komma berörda skolor till del och eventuellt bli en 
utmaning till eftertanke och utveckling. 

I undersökningen har vi använt oss av intervjuer med övergripande intervjuområden. Att vi 
valde intervjuer som metod berodde bl.a. på att det vi ville undersöka inte är direkt mätbart. 
Med intervjuer kan man nå ett djup i diskussionerna och möjlighet ställa följdfrågor där det 
behövs. En kvantitativ metod, som t ex enkätundersökning, valdes bort eftersom en sådan 
undersökning troligtvis skulle ge ett ytligare resultat och kräver en relativt hög 
svarsfrekvens från ett stort antal personer för att anses tillförlitlig. En enkätundersökning 
hade visserligen varit användbar för att välja ut intervjupersoner, men av tidsskäl tvingades 
vi välja bort det alternativet. Detsamma gällde för textanalys och deltagande observation 
som metod. 

Vi ville urskilja och förstå teman, mönster och nyanser i intervjupersonernas sätt att 
förhålla sig till social och kulturell problematik. Det är inte individen i sig som står i 
centrum för analysen, utan snarare individen som bärare av olika förhållningssätt. Dessa 
förhållningssätt ville vi få syn på och belysa. Vi intresserade oss för vad intervjupersonerna 
skulle kunna lära oss (Widerberg, 2002). 

Vi var inte ute efter att pröva en i förväg formulerad teori (deduktion), utan ville istället 
skapa en teori utifrån den information som samlats in (induktion). Resultatet av vår 
undersökning kan alltså inte betraktas som generellt gällande, utan speglar 
förhållningssätten som gäller för just de personer som ingår i undersökningen (Thurén, 
1991). 
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Urval 
Vi valde vi att vända oss till skolor belägna i områden som av samhället (t ex media, 
kollegor) ansågs ha en uttalad social och kulturell problematik. På skolorna ville vi närma 
oss fältet och undersöka lärarnas och rektorernas inställning och förhållningssätt till arbetet. 
Det viktiga för oss var inte att intervjupersonerna skulle likna varandra sinsemellan, t ex ha 
likartad utbildning eller arbeta med liknande uppgifter. Snarare efterfrågade vi en viss 
bredd i bakgrund och anställningsvillkor, eftersom undersökningens syfte var att få en 
varierad bild av möjliga förhållningssätt hos anställda i skolan.  

 

 

Genomförande 
Vi genomförde en inledande provintervju med rektorn vid en av skolorna som ingår i 
undersökningen. Syftet med intervjun var främst att finslipa vårt undersökningsområde och 
våra frågeställningar, men även att skapa nya kontakter inför vårt fortsatta arbete. 

Valet av skolor skedde genom kontakt dels via telefon och/eller email. Vid den första 
kontakten informerade vi kort om oss själva och inriktningen på vårt arbete. Det var inte 
lätt att hitta intervjupersoner som hade tid och möjlighet att ställa upp. Detta berodde till 
stor del på den valda tidpunkten, strax före jul. Man kan säga att vi helt enkelt accepterade 
de intervjupersoner som gav positivt gensvar, vilket resulterade i två intervjuer med 
rektorer, tre intervjuer med enskilda lärare samt en gruppintervju med fyra lärare samtidigt. 
De fyra lärare som medverkade i gruppintervjun ingick i skolans ledningsgrupp och 
representerade skolans arbetslag. 

Samtliga intervjuer genomfördes på intervjupersonernas arbetsplatser och bandades efter 
deltagarnas medgivande. Intervjuerna varade i ca en till en och en halv timme vardera. Vi 
använde oss av en intervjuguide med förhållandevis få, öppna frågor. Vi ställde följdfrågor 
efterhand. Exakt hur och när under intervjun frågorna ställdes kom att variera ganska 
mycket från intervju till intervju. Vi ville styra intervjupersonerna så lite som möjligt, men 
ibland blev det nödvändigt att återknyta till vår problemställning. 

Gruppintervjun med fyra lärare fick karaktären av ett strukturerat samtal, där vi som 
intervjuare fungerade som samtalsledare. 

Vi genomförde samtliga intervjuer tillsammans. Dels för att få en så likartad förståelse som 
möjligt av vårt insamlade material, dels för att kunna diskutera sinsemellan hur vi uppfattat 
intervjupersonernas utsagor. Intervjuerna skrevs ut ordagrant, och analyserades därefter.  
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Analys 
Ett första steg i analysen var att läsa igenom intervjuerna noggrant och därefter gemensamt 
diskutera våra iakttagelser, urskilja teman och mönster, likheter och olikheter samt 
motsägelser för vidare problematisering i resultatdiskussionen. 

Under arbetet med intervjuerna kunde vi se att de tre skolor vi besökt skiljde sig åt på flera 
tydliga områden. Samtidigt fanns tydliga likheter samt fenomen som framstod som 
motsägelsefulla och tvetydiga.  

Enligt Widerberg (2002) är porträtt ett sätt att uttrycka sammanhang och helheter i ett 
empiriskt material som kanske i övrigt främst analyseras och presenteras tematiskt. 

I resultatets del I beslöt vi att skapa ett beskrivande porträtt av varje skola, där vi redogör 
för några tydliga innehållsteman som trätt fram under intervjuerna. Syftet är att skapa en 
helhetsbild eftersom vi talat med flera personer på varje skola. Dessa teman förs sedan 
vidare till resultatets del II, där de förtydligas och utvecklas ytterligare.  

I del II förs ett resonemang kring de teman vi kunnat urskilja, ställt i relation till litteratur, 
våra frågeställningar samt de nya frågor och tankegångar som väckts hos oss under arbetets 
gång. Efter varje tema följer våra kortfattade kommentarer till dessa innehållsteman. 

 

 

Forskningsetiska principer 
Vi har följt Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska principer, vilket innebär att fyra 
etiska krav ska uppfyllas. Informationskravet uppfylldes genom att samtliga 
intervjupersoner informerades om syftet med vårt arbete och deras roll som informanter. 
De gav sitt medgivande till att delta, och satte till viss del upp villkoren för sin medverkan, 
på så sätt uppfylldes samtyckeskravet. För att uppfylla konfidentialitetskravet har vi valt att 
avkoda samtliga intervjuer så att varken uppgifter om person, skola eller stad kan röjas. 
Slutligen uppfylls nyttjandekravet, genom att insamlat material endast kommer att 
användas för vår uppsats. Samtliga deltagare i undersökningen har erbjudits att få ta del av 
vårt färdiga arbete. 
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Litteraturgenomgång 

Historik 
 

De människor som arbetar med �utslagna� grupper har idag såväl som förr, som jag ser det, sin främsta 
uppgift som �ombudsmän�. Däri ligger ett bevakningsansvar../.../..Dessa personer har ett stort ansvar för 
att argumentera och verka på ett sådant sätt så den ideologiskt, politiskt och ekonomiskt starkare delen av 
befolkningen inte tar överhanden. (Helldin, 1997, s. 164) 

 

En förändring har skett historiskt kring skolans syn på uppdelning och segregering. 1842 
inrättades folkskolan i Sverige, då främst för de fattiga och sämre bemedlade barnen. De 
bättre bemedlade sände sina barn till privatskolor eller statliga läroverk. Ett parallellt 
skolsystem inrättades. En uppdelning av de �begåvade� och de �sinnesslöa� gjordes. 

Fridtjuv Berg kom senare att tala för en skola för alla. I mitten av 1900-talet blev en 
gemensam skola för alla en realitet. Syftet var att avskaffa det segregerande 
utbildningssystemet som parallellskolan ansågs vara. Målet var en likvärdig skola med lika 
möjligheter till utbildning för alla (Helldin, 1997). 

Arnman och Jönsson (1983) konstaterar i sin avhandling om segregation i svensk skola att 
både segregationen inom boendet och i skolan blir till sin konsekvens en del av den process 
i vilken sociala klasser i samhället reproduceras. Vidare skriver de att sorteringen av elever 
till mentala respektive manuella yrken pågår mer eller mindre öppet under hela 
grundskoletiden och manifesteras i gymnasieskolans olika utbildningslinjer. Dessa är i sin 
tur klart inriktade på antingen mentalt eller manuellt arbete. Denna process består av ett 
komplicerat samspel mellan arbetsliv, familj och skola. Skolans innehåll och metoder är 
utformade av vissa dominerande sociala skikt, och kan på så sätt anses passa deras barn 
bättre än andra.  

Det är svårt att med politiska beslut eller planeringsinsatser försöka påverka den sociala 
segregationens effekter, vilket har lett till tydliga skillnader i sociala skikt, bostadsområden 
och boendeformer. Under 1950- och 60-talen rådde högkonjunktur inom industrin, och det 
gällde att uppmuntra arbetskraftens rörlighet, dvs. få människor att bosätta sig i de 
expansiva industriregionerna. År 1967 antog regeringen ett nytt bostadspolitiskt program, 
det s.k. miljonprogrammet. Det var ett nytt statligt finansieringssätt som innebar att det 
skulle produceras en miljon lägenheter under åren 1965-1975. Dock följde en nedgång i 
den ekonomiska konjunkturen som i sin tur resulterade i en minskad efterfrågan på 
bostäder. De som hade ekonomisk möjlighet flyttade ut från de stora bostadsområdena och 
kvar blev �problemfamiljer�, invandrarfamiljer och andra grupper med begränsade 
möjligheter att skaffa sig ett annat boende.  

Det riktades kraftig kritik mot de nya förortsområdena. Problemen som de vållade 
samhället ledde till att regeringen åter måste se över de bostadspolitiska målsättningarna. I 
början av 1970-talet startade boendemiljöutredningen sitt arbete, och för första gången 
berördes segregationen på bostadsmarknaden i en statlig utredning kring bostadspolitiken. 
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Det påpekas här att man bör utforma bostadspolitiken så att den ger förutsättningar för en 
allsidig hushållssammansättning i bostadsområdena. Utbudet av lägenheter skall vara 
varierat med priser och prisförhållandena som ger hushållen goda valmöjligheter. Det 
ansågs dock omöjligt att uppnå full jämlikhet i boendekostnaderna för olika 
upplåtelseformer.  

Ungefär samtidigt ökade kritiken av de nya förortsområdena ytterligare och villaboende 
började framhävas som den mest eftersträvansvärda boendeformen. Byggandet av småhus 
ökade och en allt mindre del av byggandet skedde i allmännyttans regi. Sedan 1970-talet 
har både ägande av bostaden i form av småhus samt privat ägande av lägenheter gynnats. 
Priserna på bostadsrätter i städernas inre delar verkar i riktning mot ökad segregation.  

Idag återspeglas den rådande segregationen i boendet i skolans upptagningsområden. Den 
sociala sammansättningen påverkar skolornas status och det finns ofta en klart uttalad 
uppfattning om vilka skolor som anses bra eller dåliga (Arnman & Jönsson,1983).  

 

 

Svensk skola � ett samhälle i miniatyr 
Från slutet av 1980-talet har samhället präglats av ekonomiska kriser, och en politisk 
förklaring har ofta varit att utbildningen varit för dålig. Krav på ökad effektivitet och 
kvalitet kräver toppkvalifikationer inom alla led i privat och offentlig sektor. För den 
svenska skolan har detta bl.a. lett till nya läroplaner, större valfrihet, ändrat betygssystem 
och ökad decentralisering. Thomas Englund, professor i pedagogik, hävdar att den 
gemensamma skolan för alla är i upplösning och att en traditionell, kunskapsorienterad 
skola är på väg att ta över på nytt. Även under socialdemokratiska regeringar under 1990-
talet har undervisningspolitiken blivit mer restaurerande och mindre innovativ (Haug, 
1998). 

En av de största förändringar som det svenska samhället genomgått under slutet av 1900-
talet är att vi gått från ett homogent svenskt samhälle till ett mångkulturellt samhälle och vi 
försöker förstå vad det innebär och anpassa oss till det. Jaques Delors, som varit ordförande 
i EU, betonar tre utvecklingslinjer som fått betydelse för skolan. Familj, religion och andra 
institutioner minskar i betydelse och då får skolan ta rollen som surrogatfamilj som ska 
förmedla värden, ta socialt ansvar osv. Eftersom allt fler kulturer kräver att bli accepterade, 
kan skolan bli den enda fasta punkten för människor som förlorat sociala band. Skolans 
uppgift blir då att stärka identiteten, binda ihop och tjäna som mötesplats. På det hela taget 
betonar Delors skolans fostrande roll (Torstensson-Ed, 2003). 

Agell (2001) poängterar att det har skett en förändring i vad som betraktas som de 
viktigaste medborgaridealen under 1900-talet. Idag ser vi en starkare betoning på att vara 
fri och självständig framför idealet att vara solidarisk med den som har det sämre än en 
själv. 
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Dagens medborgare beskrivs av Agell som mer individcentrerad än samhällscentrerad. 
Idealet i dag är den ansvarstagande individen, som under frihet ordnar �sina egna 
förhållanden utifrån egna intressen och eget samvete, utan för mycket inblandning av 
andra�. (s.104) 

Agell understryker värderingsförskjutningen som en del av en kulturförändring, där 
människor gått från solidaritet till antikollektivism i sitt tänkande. �Alla människors lika 
värde� betyder helt enkelt att alla människor har samma och särskilda rättigheter, just på 
grund av att de har samma värde, enligt Agell. 

Runfors (2003) skriver att varje skola i samhället utgör en konkret arena med sina egna, 
speciella villkor. Arbetet på dessa konkreta arenor påverkas av de kraftfulla visioner som 
av samhället är kopplade till utbildning. Skolor i starkt segregerade och socialt utsatta 
områden blir därför slagfält för debatter, som inte sällan rör de förväntningar som finns på 
vad lärarna bör göra med barnen. Underförstått betyder detta att lärarna även har en 
förväntan på sig att på sikt forma samhället. 

Under 1990-talet dök begreppet �invandrarskolor� upp (Bunar, 2001). Antalet elever med 
utländsk härkomst är i dessa skolor mellan 80 och 90 procent. Bunar skriver vidare: 

 

Nästan 50 år efter parallellskolsystemets avskaffande, och efter alla målinriktade föresatser sedan 1950-
talet att skapa �en skola för alla�, har idag, i synnerhet i storstadsområdena, Sveriges enhetliga 
grundskoleväsende i praktiken spruckit. Kvar är bara det formella och övergripande likvärdighetsskalet. 
Den sociala distansen mellan olika skolor och utbildningar har alltid återspeglat den sociala distansen 
mellan olika grupper i samhället oavsett om det gäller a) den tidiga folkskolan och läroverken, 
b)�arbetarskolan� och �medel- och överklasskolan� vid mitten av 1900-talet eller c)� invandrarskolor� 
och �svenska� skolor på 1990-talet. (s.259) 

 

I dagens samhälle har vi fått en ny stor grupp av avvikande, invandrare och de ekonomiskt 
sämre bemedlade. Dessa människor ses ofta som en homogen grupp av samhället i övrigt, 
som genom olika projekt bör integreras i samhället. Skolan är den samhälleliga institution 
som når rakt in i dessa individers liv. En representant för �de andra� som vill att �de 
multikulturella� bör integreras och införlivas i samhället (Bunar, 2001). 
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Forskning om utslagning och segregering 
Sivertun (2002) beskriver och analyserar hur skolpersonal vid några gymnasieskolor tolkar 
pedagogiska frågor om social och kulturell problematik i skolan. 

Deras resonemang poängterar att det råder en social och kulturell segregation i skolan och 
samhället. Utsagorna ger uttryck för en övergripande social och kulturell problematik som 
beskrivs i termer av att olika sociala grupper har intressen att bevaka. En av 
intervjupersonerna säger att �det handlar om elever som är �underdogs�, oavsett om de är 
svenskar eller invandrare�. (s. 4) 

De intervjuade diskuterar social och kulturell problematik i skolan med utgångspunkt från 
två olika föreställningar. Å ena sidan menar man att problemdiskussionen är begränsad till 
ett problem hos den enskilde eleven, medan å andra sidan problematiken sägs uttrycka 
sociala konflikter och organisatoriska problem i skolan och samhället. Detta sammantaget, 
försätter eleven i socialt och kulturellt svåra situationer i skolan. Enligt samma tvådelade 
modell fokuserar den första föreställningen på den enskilde eleven och läraren som orsak 
till skolproblem. Även skolan anses ha del i elevens enskilda problem. Exempelvis 
fokuserar kritiken den enskilde lärarens sätt att undervisa. I den andra föreställningen står 
ideologiska och organisatoriska förhållanden i fokus för möjligheter att förändra 
skolsituationen för elever och skolpersonal. Enligt Sivertun har den första föreställningen 
ett individcentrerat fokus riktat på den enskilde eleven respektive den enskilda läraren. Den 
andra föreställningen har en social och kommunikationsrelaterad utgångspunkt: Sociala 
förhållanden och förutsättningar för kommunikation blir centrala. Ideologiska och sociala 
konflikter, samt hur skolan hanterar dessa, är utgångspunkten i den andra föreställningen. 

Sivertun (2002) menar att Habermas och Bordieus kommunikativa, �kritiska� teorier kan 
användas som utgångspunkt för att försöka utveckla en mer förståelseorienterad 
kommunikation i skolan. Båda efterlyser kommunikationsförhållanden i vilka kritiska 
analyser och diskussioner kan föras.  

Jürgen Habermas är i sina samhällsteoretiska resonemang kritisk till det västerländska 
samhället och de ekonomiska, sociala och kulturella dominansförhållanden som existerar. 
Habermas fokuserar i huvudsak sina kommunikations- och samhällsteoretiska resonemang 
på frågan om och hur social gemenskap är möjlig - trots allt.  

För att kunna undersöka och beskriva de sociala grundförutsättningarna för 
kommunikationen, dvs. hur �det sociala rummet� (samhällets sociala relationer) skall 
beskrivas, anknyter Sivertun undersökningen till den franske sociologen Pierre Bourdieus 
teori om kapitalbegrepp. Centralt i Bourdieus teori är att deltagandet i det sociala rummet 
analyseras utifrån deltagarnas olika tillgång av dominerande ekonomiskt, kulturellt och 
socialt kapital.  

Enligt Bourdieu strider sociala grupper med olika tillgång på kapital i skolan och samhället 
med olika språkbruk som maktmedel. När skolpersonal förordar en individualisering, kan 
de föreställningar och språk som används ses som uttryck för olika sociala gruppers 
intressen. På så sätt kan den individualisering som förordas, gynna respektive missgynna 
elevgrupper från olika sociala skikt.  
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Sammanfattningsvis anser Sivertun att om skolan pedagogiskt inte tar hänsyn till olika 
sociala gruppers världsbilder, utan ensidigt utgår från givna �ramar� för kommunikation, 
får förhållandet olika konsekvenser för olika elevgrupper. Dominanssituationen innebär att 
underrepresenterade grupper får svårt att förstå och se någon mening med de former av 
kommunikation som skolan upprätthåller. Möjligtvis kan dessa elever strategiskt inta ett 
förhållningssätt i vilket man försöker anpassa sin grupps världsbild till de krav som 
dominerar i skolan. De tvingas till ett strategiskt handlande i kommunikationen som bortser 
från den egna kulturella traditionen och dess erfarenheter. Eleverna tvingas �välja bort� den 
egna sociala gruppens kapitaltillgångar för att parera en utslagning.  

Westerberg (1987) uttrycker med utgångspunkt från Bourdieu, att den kulturella, sociala 
och ekonomiska dominansen upprätthålls, �som mest effektivt när kulturen definieras som 
icke-kultur - det som är självklart naturligt och �höjt över all diskussion��. (s. 17) De som 
tillhör majoritetskulturen är utrustade med ett kulturellt kapital som andra saknar. Eftersom 
den dominerande kulturen är höjd över all diskussion blir det omöjligt att kommunikativt 
ifrågasätta och diskutera densamma, eller att resa giltighetsanspråk mot densamma, som 
Habermas teoretiskt uttrycker det.  

Helldin (1997) belyser hur Michel Foucault upptäckte sambandet mellan utbildning, 
utbildningspolitik och samhällets utveckling. Detta enkla men tidigare förbisedda 
sammanhang visar på utbildningens betydelse för hur det moderna samhället konstrueras. 
Foucaults projekt riktades in på diskurs och makt. Med diskurser avser Foucault det som 
människor tänker, säger, skriver och läser om olika företeelser. Foucault har tagit upp två 
olika utestängningsprocedurer som drabbar produktionen av diskurser i samhället. Det ena 
är förbudet, som t ex inskränker människors möjligheter att opponera sig mot 
maktbefogenheter. Det andra är uppdelningen och avvisandet av människor som inte 
uppfyller samhällets krav på �normalitet�. 

 

Man tar bort ett naturligt �kaos� för �ordningen�. Resultatet blir att den kaotiska och för det normala 
samhället hotande avvikelsen lyfts ut ur samhällets gemensamma liv. Samhället delar upp och avskiljer, t 
ex i sina institutionella anordningar. (s.73) 

 

Foucault konstaterar att kunskap om diverse ting uppstår först i diskursen som omgärdar 
dem. För att kunna förstå �en skola för alla� måste vi enligt Foucault först studera 
diskursen kring utanförskap och särskiljande, samt de explicita och implicita regler och 
normer som gör sig gällande (Brodin & Lindstrand, 2004). Det utbildningspolitiska idealet 
om �en skola för alla� måste enligt Foucaults resonemang innebära att de avvikandes 
rättigheter ständigt måste bevakas. Utbildningssystemet måste ständigt reflektera över den 
kurs som lagts. �Enbart uppmärksamhet �bevisar inte att den gamla uppdelningen är satt ur 
spel�, säger Foucault.� (Helldin, 1997, s.74) 
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Olika perspektiv på integrering och segregering 
Genom att använda begreppen segregerande respektive inkluderande integrering, får man 
fram nyanser som inte framträder när man använder det vanliga begreppet integrering. 
Haug (1998) menar att de båda riktningarna har en mycket lång historia inom 
specialundervisningen, och att de kan härledas tillbaka till 1800-talet. Samma debatter 
återkommer om och om igen, och riktningarna är klart olika vad gäller ideologi, 
värdegrund, kunskapsgrund, kunskapssyn och målsättningar.  

För de flesta framstår de båda alternativen som mindre olika varandra i praktiken än vad de 
egentligen är. Därför vill Haug göra en jämförelse mellan dessa två mest aktuella 
riktningarna av integrering med de två mest aktuella definitionerna av social rättvisa, 
kompensation och demokratisering. Inom den segregerande integreringen gäller det att hitta 
den optimala miljön för den enskilda eleven. Sakkunniga ska rådfrågas och diagnostisera 
barnets behov. I detta fall blir värdegrunden en kompensation utifrån individuella behov 
och effekter. Det viktigaste med utbildningen är maximal inlärning och prestation. 
Svårigheterna är en individuell patologi hos barnet, och utmaningen blir att ge 
kompensatorisk behandling så att barnet kan anpassa sig till skolan och samhället. 

Argumenten för en inkluderande integrering är att social rättvisa först och främst innebär 
lika rätt till deltagande utifrån kollektiva demokratiska värden. Man bedömer att det mest 
rättvisa och bästa för eleven och för samhället är att alla deltar i samma 
samhällsgemenskap och får gemensam undervisning. Skolan ska vara en plats att vara på, 
stor vikt läggs vid social träning och på att utveckla gemenskapen. Lärarna ska ha en 
generell eller universell kompetens och ska i princip kunna undervisa alla barn. Därigenom 
upphör skillnaden mellan specialundervisning och undervisning, och det etablerade 
begreppet särskilda behov förstås som en social konstruktion.  

Man kan fråga sig varför de segregerande idéerna får så stor genomslagskraft? Haug (1998) 
talar om begreppet �frusna ideologier� som betyder att materiella strukturer, idéer och 
föreställningar existerar och har kraft att påverka utan att det syns eller att man ens vet om 
det. Hela den svenska specialundervisningen bygger på segregation och på föreställningen 
om kompensatorisk specialundervisning som ett medel att nå social rättvisa. Dessa frusna 
ideologier påverkar dagens verksamhet i skolan. Både lärare, den specialpedagogiska 
personalen, föräldrar och politiker har visat och visar ett motstånd mot och ovilja att stödja 
det inkluderande alternativet. Detta trots att lagar och förordningar säger något annat. 

Nu tar utbildningspolitiken en restaurerande riktning och detta håller på att tina upp de 
frusna ideologierna. Detta drar till sig personer som stött den segregerande inriktningen 
men som har frusit ner sina ideologier eftersom andra värderingar prioriterats offentligt. 
Det är alltså inget nytt som sker, utan det är de gamla mest etablerade synsätten som 
aktualiserats på nytt. Och problemen dyker upp, menar Haug, särskilt om vi praktiserar de 
biologiskt orienterade förklaringarna till barns problem i skolan. 

Enligt Emanuelsson (1996) finns också risken att det bildas s.k. �oheliga� allianser mellan 
företrädare för helt olika inställningar till och värderingar av människor som på olika sätt 
�avviker� från samhällets norm. Detta kan dels vara föräldrar som av olika skäl inte tycker 
att deras barn mått bra i den integrerade gruppen och därför vill flytta sitt barn till 
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specialklass eller specialskola, å andra sidan kan det vara företrädare för den grupp som 
tycker att integreringen �drivits för långt�. Emanuelsson ser det som att integrering inte alls 
kan drivas för långt. Däremot kan placeringar som inte leder till integrering � i dess 
egentliga ideologiska mening � få dessa effekter. Problemet om integrering handlar inte om 
tillkämpandet av en placering. Det handlar om en fortgående kamp mot starka krafter och 
intressen som verkar för �den nödvändiga särbehandlingen�. 

Sjögren (2001) skriver om kompensatorisk specialundervisning som den förhärskande 
inriktningen i svensk skolpolitik, och den har också kommit att prägla undervisningen av 
invandrarelever. Avvikelser från den svenska normen betraktas som brister som behöver 
kompenseras. För invandrareleverna innebär detta modersmålsundervisning, svenska som 
andraspråk, specialpedagogik, individuella program, förberedelseklasser eller 
språkförskolor. Dessa satsningar behövs, menar författaren, men frågan är hur de 
genomförs. För att kunna ge det förväntade resultatet, krävs att satsningarna inte bara 
uppmärksammar brister i förhållande till majoritetens norm. De måste också kopplas till ett 
erkännande av elevernas annorlunda resurser för att kunna leda till att deras konstruktiva 
krafter utlöses och förstärks. 

 

 

Forskning om arbetssätt och förhållningssätt i 
mångkulturella skolor 
Bennich � Björkman (2002) beskriver förändringsprocessen på Navestadsskolan i 
Norrköping, en lågstatusskola belägen i ett område med hög arbetslöshet, låg 
utbildningsnivå och många invandrare. Denna skola utvecklades under 1990-talet mot alla 
odds från problemskola till förebild. I analysen ingår dessutom ytterligare sex svenska s.k. 
lågstatusskolor. Avhandlingen fokuserar på hur man kan arbeta med förbättring i dessa 
socialt belastade skolor, och framför allt vad som utgör kriterier och faktorer för 
förändring. Författaren drar slutsatsen att kommunikation, stark delaktighet för alla samt en 
vilja och ett mod att bedriva försöksverksamhet utgör sådana faktorer. Förändringen måste 
dessutom komma inifrån. Yttre faktorer, som föräldramedverkan, sociala nätverk och 
politikerstöd utgör inte någon egentlig nyckel till framgång, menar hon.  

Bennich - Björkman har haft för avsikt att nå en insikt om skolornas själ eller dess �ethos�. 
Nyckeln till denna insikt är ofta den bild av skolan som lärare och rektor förmedlar. 
Samtidigt som självbilden förmedlar förhärskande känslor och synsätt i de olika 
skolmiljöerna bidrar den i sig själv till att forma skolmiljön genom att styra 
förväntningarna. Beskrivs skolan som en miljö där innovationer inte uppskattas, kommer 
de dragen att förstärkas just pga. de negativa förväntningarna. Givna förväntningar orsakar 
goda eller onda beteendespiraler, som kan vara mycket svåra att bryta när de väl etablerats 
och satt sig. 

Bunar (2001), som själv kom till Sverige som flykting 1992 från krigets Bosnien, har i sin 
avhandling studerat skolor i segregerade områden. Han har synliggjort hur relationer 
mellan skolan och det lokala samhället påverkas av att skolan ligger i ett segregerat 
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område. Vilken roll förväntas skolan spela i de olika projekt av integrering som politiker 
och andra avser att genomföra i området? Bunar har frågat sig vad segregation och 
integration har för betydelse för dem som lever och verkar i skolorna i några 
förortsområden i Stockholm. Han intar ett samhällsperspektiv i avhandlingen men belyser 
även frågan ur individperspektiv på ett tydligt sätt genom intervjuer. Vilka åsikter har 
ungdomar om varandra i dessa områden, som är stigmatiserade av samhället i övrigt? Hur 
ser de på sig själva - attityd, status och rykten? Avhandlingen visar att de som bor i 
segregerade områden själva är väl medvetna om sin situation och att de även i sin tur delar 
in sig själva enligt måttet �mer eller mindre värda�. Bilden av underordning framträder 
tydligast i skolan, påpekar Bunar. 

Lahdenperäs (1997) undersökning omkring lärares inställning till vad som orsakar 
skolsvårigheter visar resultaten att 70 procent av lärarna är negativt inställda till elevernas 
invandrarbakgrund. Flera lärare i Lahdenperäs undersökning ansåg att föräldrarna var roten 
till problemen med eleverna i skolan. Sammanfattningsvis visar resultaten att uppfattningen 
om skolsvårigheter domineras av ett fokuserande på elevens egenskaper, beteende eller 
bakgrund som problematiska eller orsak till problem i skolan. Studien grundar sig på en 
textanalys utförd på åtgärdsprogram skrivna av studerande. Gemensamt för alla 
åtgärdsprogrammen i undersökningen är ett starkt individfokus. Elever med 
invandrarbakgrund räknas som �barn med särskilda behov�. Gemensamt för dessa är att de 
avviker från det som anses vara normalt och att de är resurskrävande för skolan då de anses 
vara i behov av specialutbildad personal. 

Runfors (2003) bygger sin avhandling på fältstudier som genomförts i tre grundskolor i 
utkanten av Stockholm. Hennes syfte med undersökningen var att beskriva och analysera 
den uppmärksamhet skolornas anställda riktade mot kategorin invandrarbarn samt att 
belysa hur uppmärksamheten alstrade villkor för de barn som kategoriserades på detta sätt.  

Enligt Runfors återfinner man samma diskrepans i skolorna, vars motsvarighet kan 
återfinnas i den offentliga uppmärksamheten riktad mot kategorin invandrare. Lärarnas 
uttalade ambition var att inkludera och ge invandrarbarnen �möjligheter�. Ändå gestaltades 
svårgripbara men ändå påtagliga åtskillnads- och underordningsprocesser. Avhandlingen 
belyser dessa processer.  

Anthony Giddens struktureringsteori är en konstruktivistisk teori om hur sociala aktiviteter 
tenderar att både omskapa och återskapa de omständigheter som genererade dem. Det 
sociala livet ses som dubbelsidigt av Giddens, strukturskapandet är förlagt till den sociala 
praktiken och det etnografiska studiet av vardagsliv kan synliggöra struktureringsprocesser.  

Runfors använder Giddens teori för att analysera lärarnas strukturer som de använde för att 
hantera vardagen, och hur dessa strukturer i sin tur bidrog till att skapa andra strukturer, 
såsom bedömningsskalor och statushierarkier (Runfors, 2003). 

För att beskriva villkoren som alstrades i skolorna har Runfors använt Iris Marion Youngs 
analysmodell som behandlar olika typer av förhållanden som hindrar människor från 
samhällelig delaktighet och pekar ut olika typer av underordningsprocesser. Denna modell 
tar sin utgångspunkt i att människors möjligheter inte enbart är avhängiga rättigheter och 
nyttigheter, utan också det samhälleliga värde de tillskrivs. Runfors illustrerar sina 
slutsatser som ett tredelat påverkansprojekt som kom till uttryck i lärarnas ambitioner att 
frikoppla, forma och infoga �invandrarbarnen�.  
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I skolans direktiv, framförallt med utgångspunkt i läroplanen, uttrycks det att lärarna har till 
uppgift att hantera den �kulturella mångfalden�. Denna mångfald skall respekteras, ses som 
en resurs att använda och något som människor ska fostras att leva med. Konkretiseringen 
överlåts till skolornas anställda. I praktiken fick inte den omtalade resursen någon positiv 
uppmärksamhet, utan de anställda koncentrerade sig på att tillföra eleverna de kompetenser 
och erfarenheter som de ansågs sakna. I huvudsak svenskdefinierade kompetenser. Runfors 
menar att det till stor del berodde på vad som var lätt respektive svårt att genomföra i en 
hektisk och krävande vardag, men även på vad som betraktades som rätt och fel av lärarna. 

I läroplanen beskriver man ordet kultur som sådant som kan accepteras i förhållande till 
(det svenska) samhällets värderingar. I skolorna talar man även om kultur när det gäller 
sådant som kolliderar med de dominerande värderingarna. På så sätt anser Runfors att 
lärarna lämnas ensamma med att hantera situationer där det kulturellt definierade tedde sig 
som något att påverka och motverka. 

Det kulturella kom att framträda som antingen pluskultur eller minuskultur. Det kulturella 
ställdes i förhållande till dels det vanliga � ovanliga, dels det eftersträvansvärda � icke 
eftersträvansvärda. I �pluskulturen� ingår annorlunda men acceptabla och även berikande 
företeelser. Dessa beskrivs som dans, musik, klädsel, mat, föremål, traditioner och ritualer. 
I �minuskulturen� ingick de annorlunda och svårhanterliga, icke önskvärda företeelserna. 
Det gällde t ex relationer som avvek från dem som är önskvärda och norm i skolan och 
samhället.  

Mångkulturalismen är, enligt Sjögren (2001), en ideologi som strävar politiskt efter att 
jämställa olika grupper i samhället. Dagens politiska diskussion syftar främst på att 
jämställa svenskar och etniska minoriteter. Denna mångkulturalistiska strävan uttrycks i 
mottot jämlikhet, valfrihet, samverkan.  I praktiken har detta inte kunnat realiseras och 
frågan är om den någonsin kan realiseras. Enligt den franske antropologen Louis Dumont 
byggs varje fungerande samhälle på en värdehierarki, där vissa värdeprioriteringar görs. 
Lagar och förordningar grundas på att beslut fattas utifrån de prioriterade värdena. Sjögren 
menar att man bör starta diskussionen om mångkulturalism i konstaterandet att majoriteten 
i ett land har makten och bestämmer vilka värden som ska komma i första hand. Därför 
handlar det om värdeprioritering snarare än värdegrund.  

 

 

Läroplanen och värdegrunden 
Om man ställer alla motstridiga tendenser i samhället mot varandra, menar Torstensson-Ed 
(2003), är det kanske inte så konstigt att man försöker hålla ihop det hela med hjälp av en 
gemensam värdegrund. Har betoningen av värdegrunden med samhällsutvecklingen att 
göra ? Läroplanen säger att skolan är en �en social och kulturell mötesplats�. Sivertun 
(2002) påpekar att det inte ges någon närmare definition av dessa begrepp, och vad det kan 
vara för eventuell skillnad mellan dem. Han menar att diskussionen om sociala och 
kulturella frågor hör samman. 
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Läroplanen (Lpo94) säger om skolans grundläggande värden: 

 

Skolan har en viktig uppgift när det gäller att förmedla och hos eleverna förankra de grundläggande 
värden som vårt samhällsliv vilar på. Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla 
människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta är de 
värden som skolan skall gestalta och förmedla. (Lpo94) 

Undervisningen i skolan skall vara icke-konfessionell. Skolans uppgift är att låta varje enskild elev finna 
sin unika egenart och därigenom kunna delta i samhällslivet genom att ge sitt bästa i ansvarig frihet. 
(Lpo94) 

 

Om förståelse och medmänsklighet: 

 

Ingen skall i skolan utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan 
trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder eller för annan kränkande behandling. Tendenser 
till trakasserier och annan kränkande behandling skall aktivt motverkas. Främlingsfintlighet och intolerans 
måste bemötas med kunskap, öppen diskussion och aktiva insatser. (Lpo94) 

Det svenska samhällets internationalisering och den växande rörligheten över nationsgränserna ställer 
höga krav på människors förmåga att leva med och inse de värden som ligger i en kulturell mångfald. 
Medvetenhet om det egna och delaktighet i det gemensamma kulturarvet ger en trygg identitet som är 
viktig att utveckla, tillsammans med förmågan att förstå och leva sig in i andras villkor och värderingar. 
(Lpo94) 

Skolan är en social och kulturell mötesplats som både har en möjlighet och ett ansvar för att stärka denna 
förmåga hos alla som arbetar där. (Lpo94) 

 

Om saklighet och allsidighet: 

 

Skolan skall vara öppen för skilda uppfattningar och uppmuntra att de förs fram�/�/� Alla föräldrar 
skall med samma förtroende kunna skicka sina barn till skolan, förvissade om att barnen inte blir ensidigt 
påverkade till förmån för den ena eller andra åskådningen. Alla som verkar i skolan skall hävda de 
grundläggande värden som anges i skollagen och i denna läroplan och klart ta avstånd från det som strider 
mot dem. (Lpo94) 

 

Om en likvärdig utbildning: 

 

Undervisningen skall anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den skall med utgångspunkt i 
elevens bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper främja elevernas fortsatta lärande och 
kunskapsutveckling. (Lpo94) 
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Om rättigheter och skyldigheter: 

 

Skolan skall klargöra för elever och föräldrar vilka mål utbildningen har, vilka krav skolan ställer och 
vilka rättigheter och skyldigheter elever och deras vårdnadshavare har. Att den enskilda skolan är tydlig i 
fråga om mål, innehåll och arbetsformer är en förutsättning för elevers och vårdnadshavares rätt till 
inflytande och påverkan. Det är inte minst viktigt som underlag för den enskildes val i skolan. (Lpo94) 

 

Om Skolans uppdrag: 

 

I samarbete med hemmen skall skolan främja elevernas utveckling till ansvarskännande människor och 
samhällsmedlemmar (1 kap. 2 §). Skolan skall präglas av omsorg om individen, omtanke och generositet. 
Utbildning och fostran är i djupare mening en fråga om att överföra och utveckla ett kulturarv � värden, 
traditioner, språk, kunskaper � från en generation till nästa. Skolan skall därvid vara ett stöd för familjerna 
i deras ansvar för barnens fostran och utveckling. Arbetet måste därför ske i samarbete med hemmen. 
(Lpo94) 

Ett internationellt perspektiv är viktigt för att kunna se den egna verkligheten i ett globalt sammanhang 
och för att skapa internationell solidaritet samt förbereda för ett samhälle med täta kontakter över kultur 
och nationsgränser. Det internationella perspektivet innebär också att utveckla förståelse för den kulturella 
mångfalden inom landet. (Lpo94) 

 

Det är bra om eleverna får tillfälle att utveckla självständighet och ansvar, men inte om det 
leder till isolerade studiegångar. Det är inte heller bra om lärarna utvecklar en mer 
professionell hållning på bekostnad av de viktiga och kontroversiella frågorna. Läsningen 
av läroplanen ger upphov till dessa två farhågor, menar Andersson, Persson och Thavenius, 
(1999). Den åldersintegrerade undervisningen och de s.k. arbetsschemana riskerar att leda 
till en alltför individualiserad skola. Det som mer eller mindre faller bort i den individuella 
inlärningen är �diskussionerna, de olika perspektiven och värderingarna, dialogen med 
andra människor av kött och blod, deltagandet tillsammans med andra i en konkret och 
levande verksamhet�. (s.159) 

Torstensson-Ed (2003) skriver om Zackrisson och Modigh (2000) som ser det 
mångkulturella och den ökade segregationen i samhället som en av de främsta orsakerna till 
det ökade intresset för värdegrunden. Hon skriver vidare att Lahdenperä (2001) anser att 
den snarast är uttryck för en svensk kulturchauvinism än för en mångkulturalitet, eftersom 
den gör skillnad på vi och de andra, de nya svenskarna, vars villkor och värderingar man 
skall ha förståelse för. Att de har andra värderingar blir då självklart, liksom att våra är de 
rätta. Det saknas distans till den egna, självklara kulturen. Lahdenperä menar, fortsätter 
Torstensson-Ed, att värdegrunden på detta sätt blir exkluderande.  

Ett annat problem som får olika svar är frågan om vilken princip som är den mest 
grundläggande eller överordnade, demokratin eller människors lika värde. Demokratins 
som det mest grundläggande, förespråkas av Andersson (2000), medan Orlenius (2001) 
sätter allas lika värde som övergripande värde. Inga säkra svar finns och ingen aspekt står 
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ensam för sanningen, men de flesta tankarna kan innehålla en del av den (Torstensson-Ed, 
2003). 

När skolan bygger sin verksamhet på idéer om en grundläggande och omfattande kulturell 
homogenitet, döljs de kulturella skillnader som finns i samhället. Man kan fråga sig: Är det 
längre möjligt och är det vad vi vill att skolan ska göra? Alla skolämnen borde föra 
diskussioner om olika värderingar, normer, kunskaps- och världsbilder (Andersson et al., 
1999). 

 

Skolan skulle vara en av de platser i samhället som var reserverad för �en dialog mellan förnuftiga 
människor som är oeniga om svaren på grundläggande frågor om värdet av olika litterära, politiska, 
ekonomiska, religiösa, pedagogiska, naturvetenskapliga och estetiska uppfattningar och landvinningar�. 
(s.159) 

 

 

Kulturbegreppet 
Kultur är ett ord som kan ges ett flertal definitioner. Enligt Sivertun (2002) är det vanligast 
att litteratur, musik, teater och konst uppfattas som liktydigt med kultur.  

Andersson, Persson och Thavenius (1999) menar att om man frågar �mannen och kvinnan 
på gatan� om vad kultur är för något, skulle de kunna tänkas svara att kultur är det vi har 
gemensamt. Detta är den vanligaste uppfattningen, vid sidan av den att kulturen är lika med 
de �sköna konsterna� som man sade förr. Med det synsättet skulle vi som är födda och 
uppvuxna i Sverige dela samma svenska kultur. Alla som kommit till Sverige från andra 
länder har däremot andra, främmande kulturer.  

Om mannen och kvinnan är tillräckligt liberala kan de kanske tänka sig att vår kultur och 
de främmande kulturerna kan berikas av att mötas på någorlunda lika villkor.  

Kultur kan vara något negativt och begränsande, såtillvida att den kan stänga ute och hålla 
nere andra kulturer genom att lyckas utnämna sig själv till den enda kulturen. Men den 
sammanhållande kraften i en gemensam kultur kan också vara något mycket viktigt. Då har 
inte minst skolan en viktig uppgift och ett ansvar att ge konkret innehåll åt denna 
sammanhållande kraft. I den här meningen måste kultur ständigt omprövas, menar 
Andersson et al. Den måste diskuteras, granskas, ifrågasättas och värderas.  

 

Kulturerna som genomkorsar befolkningen finns i allra högsta grad. Ska de beredas plats inom kulturen 
eller stängas ute som hot mot enhetligheten och gemenskapen? Vad ska skolan göra med dem? Ska de 
också få utrymme och erkännande? Ska de också diskuteras och värderas? De många kulturerna: skol- och 
ämneskulturerna, elev- och lärarkulturerna, klassrums- och skolgårdskulturerna, flick- och pojkkulturerna, 
barn- och ungdomskulturerna, klass- och invandrarkulturerna, populär- och bildningskulturerna�/�/� 
Vad är kultur egentligen? (s. 88) 
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Andersson et al. kommer fram till att det inte finns någon bestämd definition av ordet 
kultur. Även det grundläggande kulturbegreppet måste relativiseras. Det finns många olika 
kulturbegrepp som är användbara i olika sammanhang och för olika syften. Talet om en 
�egentlig� kultur är enligt författarna bara ett försök att förvandla något föränderligt och 
relativt till något oföränderligt och absolut.  
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Resultat 

Inledning 
Vi har delat upp resultatet i två delar. Del I redogör för resultatet från intervjuerna på de tre 
skolorna i form av enskilda porträttbeskrivningar. Vi har genomfört sex intervjuer med 
sammanlagt nio personer. En av intervjuerna är en gruppintervju, där vi intervjuade 
ledningsgruppen på skola 2 i samband med deras veckoträff. Ledningsgruppen består av 
representanter från de olika arbetslagen.  

I del II tydliggörs och kommenteras likheter och olikheter samt motsägelser som vi kunnat 
urskilja i det sammantagna materialet. Följande teman diskuteras: Skillnader i arbetssätt, 
Individens frihet och integritet kontra skolans krav på anpassning, Mångfalden som 
problem respektive tillgång, Kommunikation, Synsätt på orsaker till segregering och 
Solidaritets- och välgörenhetstänkande.  

 

 

Definition av begrepp 
Vi har närmat oss resultatet utifrån ett specialpedagogiskt perspektiv. Det innebär för oss 
att få syn på och problematisera det för givet tagna, nå bakom detta och ifrågasätta. Det 
betyder även att synliggöra det motsägelsefulla, att vara kritiskt granskande samt betrakta 
något ur flera infallsvinklar och perspektiv.  

I uppsatsen använder vi oss av begreppet lärare och vi menar med det lärare inom 
grundskolans låg- mellan- och högstadium samt fritidspedagoger och förskollärare.  

I intervjuerna talas det främst om barn som kommit till Sverige tillsammans med sina 
familjer och om barn som är födda i Sverige av invandrade föräldrar. Vi använder oss för 
enkelhetens skull av begreppet invandrarbarn i uppsatsen, förutom där texten citeras direkt 
från intervjuerna. Då är det intervjupersonernas egna ord som används, t ex �de utländska 
barnen�. 
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Resultat Del I 

Skola 1 
 

Skolan har cirka 290 elever och är uppdelad i två delar. 

Första delen innehåller förskoleklass till och med årskurs 6 (F-6), och andra delen årskurs 
7-9. 

83 procent av eleverna har svenska som andra språk. Det finns förberedelseklasser för 
elever som är nyinflyttade från andra länder. 

Intervju på skola I har genomförts med följande personer vid tre separata tillfällen: 

Rektor, F-6. 

Mellanstadielärare (med uppdrag som utvecklingsledare). 

Fritidspedagog. 

 

 

En tudelad skola 

För några år sedan delades skola 1 i två skolor, en kommunal skola med en alternativ 
pedagogik och en med �ospecificerad pedagogik�. 

I upptagningsområdet ligger en friskola med samma alternativa pedagogik som 
ovanstående skola. 

 

 

Segregering inom upptagningsområdet  

Skolan är centralt belägen i en av Sveriges största städer. I upptagningsområdet finns 
höghus uppförda under 1960- och 70- talens miljonprogram. Invånarna i dessa områden är 
enligt de intervjuade till stor del arbetslösa, invandrare och �svenska familjer som lever 
utanför samhället�. Rektorn fortsätter och berättar om ett uttalande om bostadsområdet. 

�Det är många som säger att �Jag vill inte bo här, för det är som att bo i Beirut�. De vill 
integreras, men hur gör man det? Bostadsbolaget sätter ju alla sådana i samma område, 
trots att det finns lägenheter i andra områden.� Upptagningsområdet sträcker sig även in i 
stadens centrum, där det är �fint och prydligt, med stora grosshandlarbostäder�, enligt 
rektorn. Socioekonomiskt sett är det en stor spridning i hela upptagningsområdet. 

Att välja skola kräver ett aktivt val från föräldrarnas sida och en medvetenhet om vad 
skolan har att erbjuda. �Då måste man ju vara välutbildad��, menar rektorn, för att ta del 
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av information om olika skolor och deras pedagogik. För en plats på friskolan krävs ett 
medvetet val redan då barnet är fyra år gammalt. Gör föräldrarna ingenting så blir barnen 
automatiskt placerade i den kommunala skolan. 

En mer ingående studie av elevernas bakgrund vid varje skola, visar på tydlig uppdelning 
och segregering mellan olika grupper av elever. Friskolan med en alternativ pedagogik har 
elever ur etablerad svensk medelklass, varav de flesta bor i de så kallade �prydliga� husen 
nära centrum. �Olika etniska grupper söker sig till varandra vilket bidrar till att det blir 
segregation inom samma skola�, poängterar rektorn. Rektorn hävdar att det är de mer 
välutbildade föräldrarna som väljer friskolan, �för dem är det en kvalitetsstämpel med 
friskola�. Vidare ställer han sig frågan varför mer högutbildade och ekonomiskt bättre 
situerade föräldrar väljer att sätta sina barn i en friskola. Han tror att dessa föräldrar är mer 
medvetna om olika varianter av pedagogik och att val av skola faller på den pedagogik som 
tilltalar föräldrarna mest. 

Rektorn misstänker att det finns en rädsla hos en del föräldrar att placera sina barn på en 
skola där det finns elever från familjer med oroliga hemförhållanden. �Man vill ha en lugn 
och trygg skola, de barn med bättre förutsättningar kommer för sig, och det leder då till en 
segregering.� Föräldrarna tenderar att välja skola utifrån den grupp man umgås och delar 
värderingar med. En övervägande del arabisktalande elever har sökt sig till den kommunala 
skolan med en alternativ pedagogik. På den kommunala skolan, med �ospecificerad 
pedagogik�, finns en majoritet muslimska kurder. Invandrarelever är ett homogent begrepp, 
vilket inte stämmer in som beskrivning på skolans elever. De arabisktalande muslimerna är 
�vad man brukar kalla bokstavstroende fundamentalistiska�. Rektorn hävdar att dessa 
grupper av elever medvetet valt att gå vid olika skolor i upptagningsområdet på grund av 
att de inte �gillar varandra�. 

Att skolan har elever från många olika länder måste ses som en tillgång, anser de 
intervjuade på skolan. Det är en kulturblandning och egentligen skulle de vilja säga att 
skolan är en av stadens mest integrerade skolor. �Vi har barn från hela världen�, säger 
rektorn. 

Problemet är, enligt fritidspedagogen, att den grupp som valt friskolan är barn till dem som 
har makt i samhället. Risken finns, understryker han, att eleverna på den kommunala 
skolan, som domineras av barn med invandrarbakgrund, genererar en känsla av att vara 
förlorare i samhället. De yngre eleverna som fritidspedagogen möter, har inte uttalat sig om 
hur de uppfattar sig i jämförelse till svenska barn. Han har däremot talat med elever på 
högstadiet, vilka sagt  

 

F: Ja, att de är blattar liksom. Att de är� 
I: Säger dom det�? 
F: Ja, ja. Så är det ju. 
I: Och vad lägger de i det, tror du? 
F: Det vet jag inte�? 

(int. fritidspedagog, F = fritidspedagog, I = intervjuare) 

Fritidspedagogen hänvisar oss till skolans kulturtolk, då han inte kan svara på frågan vad 
eleverna lägger i ordet �blattar�. 
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Mellanstadieläraren berättar om ett samtal hon hade med en pojke som talade om sin far. 

 

Vi kom in på att prata om hur han bodde, i Kurdistan. Och han hade ett fint hus och� hur det såg ut 
och� och så såg jag hur han bara log med hela ansiktet och så sa han att: Pappa, han var den bästa 
ryttaren i byn! Där han kom. Vilken status den där pappan hade där. Han var den bästa ryttaren. Här� 
han är ingen. Här har han inget jobb, han har inget språk, han kan inte uppfostra sina barn, han förstår inte 
språket� 

(int. mellanstadielärare) 

 

 

Trovärdighetsproblem 

Under vårt samtal om föräldrarnas val av skola framhåller fritidspedagogen att �skolan 
kämpar med ett trovärdighetsproblem�. Trots lärarnas ansträngningar att visa att det arbete 
som de utför är bra, så har skolan ett dåligt rykte i staden. �Det är mängden ljusa skallar, 
som avgör val av skola för vissa föräldrar�, menar fritidspedagogen och syftar på både 
invandrare och svenska föräldrar. 

�Jag tycker ju att vi är ganska bra på det vi gör här�, säger fritidspedagogen. �Vi är duktiga 
på att bemöta de här barnen.� Ledningen vill att lärarna ska gå ut på förskolor och prata för 
sin skola. Han menar vidare att för att de ska kunna skapa ett material för att göra reklam 
för sig själva krävs tid att prata om verksamheten. Tid som inte finns för tillfället. 

Fritidspedagogen understryker att han inte vill ha ett samhälle med ett marknadstänkande 
inom skolan. �För valfrihet innebär segregation, fortsätter han, och jag är allvarligt oroad 
över det.� Pedagogen fortsätter med att ifrågasätta den svenska statens roll som 
medverkande till segregering genom sin politik. Vilka värden är det som premieras, frågar 
sig pedagogen. Vad är viktigt i valet av skola? Är det att det finns en majoritet av svenska 
barn eller är det en god pedagogik som efterfrågas? 

Segregeringen är enligt läraren en politisk fråga som hon tar bestämt avstånd ifrån. Vidare 
menar hon att det krävs ett stort �politiskt mod� för att göra något åt segregeringen. 
Rektorer har kommit och gått under åren på skolan. Mellanstadieläraren berättar att under 
de arton år som hon arbetat på skolan så har minst fem rektorer �passerat revy�. Hon tror 
att dessa ständiga omorganisationer är en av orsakerna till svårigheterna att genomföra 
förändringar på skolan. �Så hade man haft en rektor hela tiden, som hade varit drivande, för 
det är det det handlar om...� Hon fortsätter med att uttrycka sin frustration över att vara 
tvungen att börja om med relationsskapandet för varje ny rektor som kommer. �Man måste 
ju backa bandet varje gång, istället för att kunna gå vidare. Det tycker jag är svårt.� 
Mellanstadieläraren tror att det skulle vara bättre med ett långsiktigt synsätt vid tillsättandet 
av rektorer. På frågan om tillsättandet av rektorer ligger på politisk nivå svarar hon: �Ja, jag 
vet inte� Barn- och ungdom, ja� det är de som bestämmer, eller tjänstemannanivå�?� 
Mellanstadieläraren anser att det är ett stort avstånd mellan politiker och verksamheten. 
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Vi bjuder in (politiker) ibland, men inte tusan kommer de.../�/.. De måste faktiskt vara rädda om oss 
med. Satsa på oss och det tror jag att de gör. Så de sa, nu skall de satsa på vår skola, vad vill ni ha? Så det 
finns i alla fall en ambition att hjälpa oss. Men inte så jättebra� i praktiken. 

(int. mellanstadielärare) 

 

Mellanstadieläraren uttrycker en önskan om att det borde vara en �sund blandning� mellan 
svenska barn och invandrarbarn. 

 

Inte som här, vi har klasser med 100 procent invandrare, det är inte bra för någon.../�/.. men man lever i 
det, så man får ta hand om det man är tillsatt och göra. Vi får göra så gott vi kan, och sen har vi påtalat 
och berättat vad vi tycker om segregeringen. 

(int. mellanstadielärare) 

 

I en strävan att motverka segregeringen planeras ett �utbyte� med elever från ett 
villaområde som ligger strax utanför staden. Detta �utbytesprojekt� ska ske i 
förskoleklassen. I årskurs 7-9 går eleverna blandat med barn från det ovan nämnda 
villaområdet. 

 

 

Föräldrasamarbete 

Rektorn har visioner om att eleverna och deras föräldrar skulle kunna vara en resurs i 
undervisningen, till exempel då de ska prata om religion, geografi och politik. Han 
uttrycker ett stort engagemang då han delger tanken om hur föräldrarna skulle kunna dela 
med sig av sina erfarenheter om hur det är att växa upp i ett annat land, ett annat klimat etc.  

Något som framstår som viktigt för lärarna, är att få till stånd ett engagemang hos 
föräldrarna på skolan. Ett intimare samarbete kring barnens skolgång önskas. Föräldrarna 
är inte vana att vara med och säga vad de tycker i skolfrågor. Mellanstadieläraren menar att 
föräldrar från andra länder ser skolan som en myndighet, som de inte har något inflytande 
över. Skolan sköter sitt och föräldrarna sin del. Svårigheten blir tydlig, då olika värderingar 
krockar i mötet mellan vår svenska kultur, läroplanen och föräldrarnas kultur, menar 
mellanstadieläraren.  

 

Vi säger ju olika saker. Vi säger en sak och föräldrarna säger en annan sak hemma. Och det är ju lika rätt 
båda. Jag menar, föräldrarna tycker att de säger rätt. Det är deras sanning. Så säger vi en annan sanning, så 
vad ska barnen� de blir ju vilsna. Det tar generationer innan de kan bli� assimilerade in i samhället. Det 
gör ju det. Flera generationer, jag har läst om det där. Så man ska inte tro att det går på en eller två 
generationer utan kanske� fem generationer eller någonting. Innan man känner sig riktigt trygg och 
hemma i ett land. 

(int. mellanstadielärare) 
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Ett exempel som mellanstadieläraren vittnar om är det bemötande som läraren fått från 
vissa föräldrar. Det har varit att en del muslimska män inte tar kvinnliga lärare i hand. 
Läraren har uppfattat det som att dessa män �inte riktigt respekterar kvinnor�.  

En dröm, som finns bland personalen, är att hålla skolan öppen på kvällstid för verksamhet 
för föräldrarna och barn tillsammans. Det kunde till exempel vara olika cirklar. Skolan är i 
kontakt med SFI (svenska för invandrare), och förhoppningar finns att föräldrarna skulle 
kunna vara på skolan och göra praktik. Det kunde vara ett steg i arbetet att få föräldrarna att 
känna sig välkomna till skolan. Och även ett sätt att stötta föräldrarna.  

�För vi behöver dem. Vi fixar inte det här utan föräldrarna. Vi kan inte� ja vi kan plåstra 
om, men vi kan inte göra något helt arbete utan föräldrarnas medverkan, det går inte�, 
menar mellanstadieläraren.  

 

Jag tror ju på det här med invandring, att vi behöver det för att utveckla vårt samhälle. Det tror jag absolut 
på. Det är det enda, det är våran chans tror jag. Men� just de här barnen nu, de som hamnar mitt emellan. 
Jag vet inte, vi måste ju rädda dem. Men vi ser ju tyvärr hur det blir för väldigt många som kommer 
utanför och bildar gäng och inte kommer in på skolor och inte blir godkända och de är förlorade. Och det 
här kan man ju se redan när de är små. 

(int. mellanstadielärare) 

 

Vidare menar mellanstadieläraren att hon känner att hon skulle behöva arbeta dygnet runt 
för att hjälpa eleverna tillrätta med sina liv. �Det är jättejobbigt då de ska ha lov, då blir 
eleverna så oroliga.� Hon beskriver vidare hur elevernas fritid ser ut. 

 

Många har inte en vuxen som kan ta hand om dem ordentligt, utan de är rätt vilsna på sin fritid, de driver 
runt och har ingen vuxen som talar om för dem vilka regler som gäller. På skolan måste vi vara väldigt 
tydliga med gemensamma regler, så att de känner sig trygga. De är ju ofta tryggare här än vad de är i sina 
bostadsområden. 

(int. mellanstadielärare) 

 

Eleverna blir oroliga vid förändringar, menar mellanstadieläraren. Ett exempel är 
svårigheter som kan uppstå om en lärare är sjuk. �Det blir jättesvårt att få in vikarier, för 
barnen behöver ju den här relationen, man behöver känna barnen. Vi står ju för deras 
trygghet.� Mellanstadieläraren fortsätter med att berätta att det krävs extra mycket av 
läraren som person att arbeta med barnen. Hon uttrycker en känsla av att det är ett tröttsamt 
och krävande arbete, samtidigt som eleverna ger henne otroligt mycket tillbaka, i form av 
uppskattning och utmaningar.  

Det uppstår en del konflikter mellan eleverna på skolan, som ofta bottnar i konflikter som 
börjat på fritiden. �De blir ju så förbannade. De har sånt temperament.� påpekar 
mellanstadieläraren. Vid dessa tillfällen försöker lärarna att hjälpa barnen att lösa 
konflikterna och lyssna på vad de har att säga.  
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Hon efterfrågar mer resurser som skulle kunna finnas tillgängliga på skolan, till exempel 
fältassistenter, socialassistenter eller socialpedagoger. Dessa skulle kunna arbeta med hela 
familjen. �Det är ju inte vårt jobb. Vi är ju inte socialarbetare. Det är det som är så tungt.� 
Det är svårt att få hjälp på grund av långa väntetider på till exempel BUP. Redan då eleven 
är i sexårsåldern kan lärarna se vilka familjer som har stora problem. Mellanstadieläraren 
utrycker sin frustration över att det tar lång tid innan familjer får hjälp. �Jag vet inte vad 
som ska hända innan de får hjälp från BUP, för det är nästan, nästan hopplöst�� Hon 
tycker att det är svårt att se barn år efter år på skolan som inte får den hjälp de behöver. 
Lärarna kan �lappa, laga och limma lite här och där�, men inte hjälpa hela familjen i deras 
hemsituation. En del föräldrar är rädda och säger nej till utredningar och åtgärder som 
föreslås av lärare. 

Rektorn uttrycker ett missnöje med det stöd som erbjuds via socialtjänsten och det 
kommunala så kallade elevstödet. Han menar att det tar alldeles för lång tid innan skolan 
får adekvat hjälp med bedömning av elever då skolans egna resurser är uttömda. 
Kommunens elevstöd leds av en sjuksköterska och en socionom, enligt rektorn. Stödet har 
även kurator, specialpedagog och psykolog. �De ser mer medicinskt på problemen, inte 
pedagogiskt så att säga.� Han beskriver vidare hur processen kan gå till då skolan kontaktat 
elevstödet: �Hela idén är att skolan ska sköta alla problem själv. Bara få rådgivning och 
konsultation av stödet, så att det inte utnyttjas så mycket specialpedagoger i själva 
verksamheten.� 

Rektorn berättar att det hänt att en specialpedagog �stormat in� oanmäld på skolan för att 
göra en insats. �Och då blev ju den där läraren väldigt förvirrad, för hon höll på med två 
elever. �Va, ska du komma och hjälpa dem eller varför är du här?� Jaha, då fattade 
specialpedagogen: �Jaha den här läraren vet ju inte vad uppdraget är!� � Detta skapade stor 
irritation hos både lärare och ledning, enligt rektorn, eftersom det hade gått en månad sedan 
anmälan hade skickats till stödet från skolan. �Vi får ju vänta, kan nog ta ett halvår innan vi 
får någon psykolog. Och så plötsligt så bara sätter de igång utan att meddela oss! Vi måste 
samla oss och planera!� 

 

 

Ett medvetet arbetssätt 

Personalen arbetar i projekt utifrån barngruppens intressen, ursprung, boende och 
uppväxtförhållanden. Mellanstadieläraren framhåller vikten av att �knyta an till elevernas 
värld�. Det är viktigt att barnen ska känna att det är roligt att komma till skolan. 

 

� traditionellt alltså� en lärare som står och mässar där framme, det skulle fungera sämre här. Även om 
det, visst, jag menar, tror du på det du gör så� men jag tror att det skulle gå mycket tid, tror jag i alla fall, 
till tjafs och dumheter. Och jag tror ju inte på det. Jag vill inte jobba så. För jag tror inte på det, inte med 
de här barnen. 

(int. fritidspedagog) 
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Värdegrunden lyfts fram som något �de jobbar efter�. Särskilt fyra �värdegrundsord� lyfts 
fram som viktiga ledord i arbetet med eleverna: Glädje, gemenskap, ansvar och respekt. 
Just i arbetet kring värdegrund och jämställdhet blir det problematiskt, då lärare undervisar 
utifrån läroplanens värderingar och föräldrarna utgår från ett annat synsätt i hemmet. 

 

För pojkarna får ju lära sig hemma� att de är män. Att de ska bli män, och de kan få göra lite som de vill 
och att de... Medan tjejerna får lära sig diska och städa och tvätta och att de ska� Så det här är� det vet 
inte jag hur man löser, men nu håller vi på och pratar om två klasser som är väldigt grabbiga, att vi ska 
plocka ut flickorna, för de försvinner alltså. De försvinner. De har inte en chans. 

(int. mellanstadielärare)  

 

�Problemet är ju inte barnen�, understryker rektorn. �Det handlar om vår 
föreställningsvärld om hur barn ska vara. Och om det är så att vi har den här gamla 
föreställningen, om en �Sörgårdsidyll� som fortfarande lever kvar. Den här �Alla barnen i 
Bullerbyn�, då man gick till skolan och firade, puttinuttigt jul och allting.� 

Arbetet är inspirerat av en pedagogik som sätter elevens egen inlärningsstil i fokus och 
vilka förutsättningar varje enskild elev har som person. Lärarna strävar efter att utveckla 
kultur, hälsa och modersmål hos eleverna. En genomtänkt resursfördelning har gjorts, då 
eleverna organiserats i små klasser, om 15-17 elever. Det är för att kunna individualisera så 
mycket som möjligt och föra samtal med varje elev dagligen. Det anses viktigt med samtal 
mellan elever och lärare. Samtalen handlar ofta om att respektera varandra för den person 
man är och det levnadssätt man har. Alla ska kunna vara tillsammans oavsett religion, 
matvanor eller annat som skiljer. 

 

Vi måste tänka på våra barns kultur. För i det här läget så är faktiskt� muslimerna i majoritet på skolan. 
Så är det. Då måste jag som lärare anpassa efter det. Vi har barn, som till exempel, de flesta killarna i 
duschen. De tar inte av sig kalsongerna� när de duschar. För det är� haram, som det heter. Det betyder 
att de inte får visa könet. Och det medför att de svenska killarna inte heller tar av sig kalsongerna. Men jag 
tänker inte säga något. Till de svenska killarna, utan gör så då. Det är väl en grej. 

(int.fritidspedagog)  
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Skolan måste anpassa sig till �olika religiösa saker�, som till exempel firandet av den 
muslimska högtiden Ramadan, menar rektorn. �Ramadan, ja det är ju deras största religiösa 
högtid. Så när det var avslutningsfest på Ramadan så var det inte några muslimer här.� 

 

I:  De fick ledigt eller? 
R: De var inte här. 
I:  De tog sig ledigt? 
R: De var inte här! Men de hade ju fått ledigt om de hade sökt. 
I:  Visste de inte det eller? 
R: Nej. Det borde de fatta. Precis som det är röda dagar. Påsk och� 

 
(int. rektor, R = rektor, I = intervjuare ) 

 

Rektorn syftar på elevernas och föräldrarnas svårigheter att förstå vilka regler som gäller 
för ledighet. Han menar att skolan behöver tänka på det mer och planera in studiedagar vid 
större högtider som t.ex. Ramadan. 

Det finns en stark vilja att sträva efter trygga relationer och att ge eleverna en känsla av att 
de duger som de är, poängterar mellanstadieläraren. 

 

Att man kommer från ett annat land, det är inget problem. Utan det är, om man säger ute i skolans värld så 
är det ju studievana och vad föräldrarna har för bakgrund� och så givetvis barnet själv och den kultur 
som finns runtomkring. Jag menar, är mamma eller pappa sjuk, kanske har depression, kanske är 
arbetslös� väldigt länge. Om man då� inte har någon positiv erfarenhet av skolan. Men det är liksom 
skit samma alltså. Det är ju mycket det som vi kämpar mot. Att få hit föräldrar på föräldramöten. Kom på 
utvecklingssamtal. Men språket, nä det är inget problem.  

(int. fritidspedagog) 

 

 

Språket i fokus 

Elever som är nyanlända till Sverige blir placerade i vanlig klass, men eftersom de inte kan 
följa undervisningen på grund av språket, så får de gå i förberedelseklass tills de kan följa 
undervisningen. En viktig målsättning för skolan, är att alla elever skall få minst godkänt i 
alla ämnen. 

�Språkproblematiken är knepig�, menar rektorn för de elever som kommer då de är äldre 
och har gått i förberedelseklass. Det tar tid att lära sig svenska. �Men de är som vilka ungar 
som helst rent klassmässigt�, fortsätter han. �De är säkert oftast lite frimodiga, mer energi 
och inte ögontjänare som andra elever som lärt sig sociala koder och vet hur man ska 
uppföra sig för att tillfredsställa vuxna.� Elever med invandrarbakgrund är inte lika klara 
över vad vuxna förväntar sig. De är mer spontana och det ses som positivt. �De är som 
mustanger som springer�, säger rektorn och fortsätter, �det är enormt spännande och kul�.  
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Mycket av tiden ägnas åt att arbeta med språk, både med svenska och med modersmål. 
Skolan har fyra anställda modersmålslärare. Två gånger i veckan har eleverna 
modersmålsundervisning. Det finns möjlighet till studiehandledning på respektive 
modersmål. Det kan till exempel gälla matematik, historia eller det ämne eleven behöver 
hjälp med. Att eleverna är tvåspråkiga ses inte som ett problem i sig. Det är mer en 
svårighet som ska övervinnas. Rektorn framhåller att det är viktigt att eleverna lär sig 
ämnet i första hand, sedan kommer språket därefter. 

 

�får man hjälp med studierna i ämnet� så att man ska lära sig historia eller matematik, på sitt 
modersmål. Forskning har visat att det är bäst att lära sig på det språk man behärskar bäst. Att det är 
viktigt för språkutvecklingen i sig själv, att utveckla ett språk. För kan man ett språk och känner sig trygg 
med det, då lär man sig nästa språk.  

(int. rektor) 

 

Modersmålslärarna har en väldigt viktig funktion, anser fritidspedagogen. �Det är svårt att 
förklara olika saker för barnen utan att gå igenom det grundläggande. Alltså, julgran vet ju 
alla vad det är. Men vad är en stam? Vad är ett barr? Fylla på ordförrådet, hela tiden.� 

En uppfattning är att lärandeprocessen hos barn inte enbart pågår �mellan åtta och tjugo 
över nio på måndagar�, utan att den pågår hela tiden. Det gäller att ta tillvara på de tillfällen 
då barnen är mottagliga. Personalen försöker stimulera och inspirera eleverna. �Men till 
syvende och sist så måste det komma från barnen själva�, menar fritidspedagogen. 
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Skola 2 
 

Gruppintervju har skett vid ett tillfälle med ledningsgruppen på skola 2: 

 

Förskollärare. 

Mellanstadielärare i förberedelseklassen. 

Mellanstadielärare i inslussningsgruppen för barn som kommer från andra länder. 

Mellanstadielärare i årskurs 4. 

 

Porträttet grundas på det som sades av lärarna under gruppintervjun. 

Skolan har 215 elever, fördelade på skolår 1-6, förskoleklass, fritidshem, skolår 1-9 för 
elever med autistiska drag, förberedelseklass samt en grupp år 1-9 för nyinflyttade 
invandrarelever. 

 

Upptagningsområdet 

I mitten av 1980-talet fanns det inte så många invandrarbarn på skolan som i dagsläget. För 
närvarande uppskattar lärarna som vi intervjuat, att andelen elever med invandrarbakgrund 
är mellan 60 och 70 procent.  

Orsaken till det ökade antalet invandrarelever på skolan anses av lärarna bero på 
kommunens bostadspolitik. Myndigheterna eller kommunen hjälper till att skapa 
segregeringen genom att hänvisa invandrare till samma bostadsområde. De svenska 
invånarna i området flyttar till radhus och villor, byggda under senare år i området. 
Invandrarna flyttar in i de tomma lägenheterna. �För tjugo år sedan bodde normala 
barnfamiljer i de här höghusen. De bor ju i radhus nu�, hävdar en av mellanstadielärarna. 

 

Arbetssätt 

På skolan arbetar man med tydlighet och strukturerad undervisning, med fokus på språket. 
Eleverna har modersmålsundervisning en timme i veckan, då modersmålslärarna kommer 
till skolan. Lärarna har, som de utrycker det, �gått tillbaka till den gamla lärarrollen�, vilket 
innebär 

 

�katederundervisning, att man står framför barnen� berättar väldigt mycket. Men det har ju varit en 
period då det var fult. Alltså under vår lärargärning. Men där har man kommit tillbaka. För att få barnen 
att förstå och lära sig någonting. Speciellt de som inte har språket ordentligt. De klarar det inte om de inte 
får tydliga instruktioner och vet precis vad som gäller. Så det är vad jag menar med den gamla lärarrollen. 

(gruppint. lärare) 
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Mellanstadieläraren fortsätter: �Dit har vi kommit på grund av erfarenhet, vi såg att de 
svaga blev svagare, när vi hade det här att söka kunskap. De blev svagare och mer 
splittrade.�  

Eftersom det finns elever på skolan som kommer direkt från andra länder arbetar lärarna 
mycket med att introducera eleverna i den svenska skolmiljön. Mål, rutiner och regler har 
en central roll för att skapa struktur och trygghet för eleverna.  

 

 

Lärarnas syn på eleverna 

Lärarna på skola 2 har en genomgående positiv inställning till elever med 
invandrarbakgrund. De ser det �inte som ett problem utan något som skall lösas som allt 
annat�. Läraren som arbetar i inslussningsgruppen menar att det första problemen hon 
möter är de kulturella krockarna. �Så småningom kan det leda till sociala problem därför att 
man inte kan knäcka koderna och inte vet riktigt hur det ska vara.� En annan lärare säger: 
�Tänker på den sociala koden, beroende på vilket land man kommer ifrån, ju längre man är 
ifrån vår kultur desto svårare blir det med den sociala koden.� 

En av lärarna framhåller att det är en tillgång att man har så många olika kulturer. �Jag 
tycker att vi har vi minst lika stora problem med de svenska barnen som är längst ner i 
samhället.� �Problemen� som även omfattar de svenska barnen, är att de �har svårigheter 
att knäcka koden� och inte vet riktigt hur det ska vara i det svenska samhället. 

 

Förr var det ju så här att vi har trott att, nu får vi ett problem. Som kommer att bli ett större och större 
problem. Om vi nu till exempel tar barn som inte vill duscha eller vill vara med på badet. Men nu har vi 
med erfarenhet börjat se att� Det är det inte. Det är ett fåtal. Det kommer ibland och då får man lösa det 
individuellt. Men för det allra mesta så löper det på. De behöver lite tid att hitta, anpassa sig så att säga. 
Att de kanske kan duscha i underkläder till exempel, tills de blir vana med nakenhet. Det är svårt för 
många barn. Men då löser man det allteftersom det kommer. 

(gruppint. lärare) 

 

Ibland har det hänt att lärarna bett föräldrar komma på besök då de har tyckt att deras barn 
inte får klä av sig. De har då fått vara med på idrotten och sett �att det var ju inte så farligt�, 
berättar en av lärarna. 

En annan svårighet, menar förskolläraren, är att de här barnen blir väldigt beroende av få 
vuxna. Är en lärare sjuk så vänds hela världen upp- och ner för hela klassen. Och då 
påverkas undervisningen av oro i klassen väldigt mycket. 

 

För många av de här barnen så är ju skolan en trygghet. Och om någonting raseras här då, så är det klart 
att då blir de otrygga och då händer det jättemycket inombords i barnen. Det kan ju vara en av 
anledningarna till att� allting faller� om en lärare är sjuk. 

(gruppint. lärare) 



 

 32

Lärarna menar att eleverna behöver tydlig och strukturerad undervisning för att klara av 
och ta emot någonting över huvud taget. �Det gäller ju inte speciellt invandrare, utan det 
gäller ju även de här trasiga svenska barnen. Det är samma problem där.� För många av 
eleverna innebär skolan en trygghet, då många av eleverna bär med sig svåra upplevelser i 
�sin ryggsäck�.  

Lärarna framhåller att det är viktigt för dem att eleverna känner sig trygga och trivs på 
skolan. De vill se eleverna som de individer de är. �Om han kommer från Irak eller Iran 
eller Somalia, det spelar inte så stor roll. Han är lilla Mohammed, med allt vad det innebär, 
både problem och glädjeämnen.� När barnen väl är på skolan �tappar man deras 
nationalitet�. Då ser lärarna eleverna som �vilka barn som helst och arbetar med personen�. 
Stämningen är sådan att man får vara den man är. 

 

Samtliga lärare i intervjun är överens om att de vill uppmuntra varje elev att vara stolt över 
sitt ursprung. Det gäller svenska elever också. 

 

När de kommer så är de så stolta över sitt. De älskar att visa upp och dansa och sjunga, sin egen sång. De 
går fram och ställer sig och sjunger. Det behöver varken låta bra eller annat, men sjunger gör de jättegärna 
för att visa sina grejer. Och dansar. Utan större problem kan de visa upp för nästan hela skolan! Och då 
känner jag, skulle man fråga ett svenskt barn, �Har du någonting att sjunga?� �Nej jag kan inte sjunga!� 
�Kan du dansa då?� �Nej, aldrig!� Sådant ser man. Det här önskar man ju. Att våra elever vore precis lika 
stolta och våga gå fram och� visa det här kan jag! Det gör de inte! Där har vi mycket o lära tycker jag! 

(gruppint. lärare) 

 

Lärarna är eniga om att de som svenskar är annorlunda än sina kollegor som undervisar i 
modersmål. Skillnaderna visar sig i sättet att umgås. Personalen umgås med varandra på 
skolan, men när arbetsdagen är slut går var och en hem till sig. Enligt lärarna anser 
modersmålslärarna att det är konstigt. Svensken visar sig bara ute då det är speciella fester 
och arrangemang i staden. �Då är vi lite mer öppna, då har vi en anledning, tycker vi.� 
Lärarna uppfattar det som att föräldrarna med invandrarbakgrund anser att svenskarna är 
�dåliga på traditioner� och att invandrarna firar fler fester och traditioner tillsammans med 
sin familj. Familjen framställs som stor och betydelsefull. 

Det är viktigt att lyfta fram de svenska traditionerna i skolans undervisning, menar lärarna. 
Avslutningar firas i kyrkan och det ses inte som ett problem. Den muslimska högtiden 
Ramadans avslutande har uppmärksammats på så sätt att eleverna fick ledigt då lärarna 
hade studiedag. Orsaken till att svenska traditioner ses som viktiga att lyfta fram är att det 
är något som invandrarelever och föräldrar behöver lära sig om, och vill ta del av. �Vi bor i 
Sverige�, säger en av lärarna och fortsätter: �Det är svenska traditioner som vi anpassar till. 
Det är viktigt att lära eleverna de traditioner som finns i Sverige.� Förskolläraren anser 
dock att andra länders traditioner kunde uppmärksammas mer än idag. 

Barnen på skolan är inte �lagom�, de är hur glada som helst eller hur arga som helst. �Det 
är liv här, till skillnad från svenska barn, som knappt säger hej.� En av lärarna menar att de 
flesta av de anställda på skolan säkert skulle ha svårt att tänka sig att jobba på en svensk 
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skola, med enbart svenska barn. Läraren fortsätter: �Det tror jag att man skulle tycka vore 
urtråkigt.� 

De är alla eniga om att orsaken till att arbetet känns givande är att eleverna kommer från 
olika länder, har olika språk och färg. Det är en tillgång. Ingen blir retad för hudfärg eller 
klädmode, utan alla accepteras för den person man är, menar de. 

 

 

Känslan av att vara �morsa� åt föräldrarna 

Föräldrarna uppfattas som tacksamma, och att de ofta ser upp till lärarna. Skolan har en 
väldigt liten andel �gnälliga� föräldrar, påstår en lärare. Invandrarföräldrarna är �vana med 
att det är skolan som bestämmer och fostrar barnen�. Rollen som bestämmande har läraren 
i deras hemländer, menar en av lärarna. Andelen föräldrar som �ställer upp och diskuterar� 
är liten. Föräldrarna blir förvånade då det är deras beslut som avgör frågor om elevens 
fortsatta skolgång.  

 

Från första början när jag jobbade här. Så trodde jag att jag skulle arbeta med de utländska föräldrarna 
ungefär som man gör med de svenska föräldrarna. De ska vara med och bestämma och� likadant arbetet 
med barnen var mycket mer elevaktivt och temainriktat, och det visade sig att det klarade vaken barn eller 
föräldrar. Så vi fick ändra� pedagogik. Så man fick gå tillbaka till den här gamla lärarrollen. Det kändes 
ju jättekonstigt i början, men fungerade bättre både för barn och föräldrar. Barnen behöver så väl 
strukturerad undervisning� för att klara av att ta emot någonting över huvud taget. 

(gruppint. lärare) 

 

Ibland känner sig lärarna som �morsor� åt föräldrarna. Det gäller främst svenska föräldrar 
som är trasiga eller har det jobbigt på något sätt. Föräldrar, vilka lärarna upplever inte har 
struktur på sina liv. Dessa föräldrar �behöver struktur�, så de får råd och stöd av lärarna. 

 

�det kan till exempel vara föräldrar som inte klarar av sina barn. Därför att de inte kan säga nej och inte 
sätta gränser! Och så hjälper man dom lite. Och då kan det lätt hända att de ringer hem på kvällarna och så 
berättar de och berättar. Och då. Då måste man känna okej, medmänsklighet, jag ska hjälpa till, men här 
ska jag lotsa vidare. Och det måste man tänka på, på den här skolan, så är det! 

(gruppint. lärare) 

 

Ibland kan lärarna känna att det blir för mycket för dem och �i det läget får man vara 
professionell och lotsa föräldrarna vidare till andra som kan ge dem mer hjälp med sitt 
vuxna liv�. Det kan vara socialtjänsten, invandrarcentrum eller skolhälsovården.  

Det blir många samtal med föräldrar och elever. Ibland har lärarna kontakt med 
socialtjänsten. Föräldrarnas medverkan är då frivillig. En av lärarna menar att socialtjänsten 
kunde ställa mer krav på föräldrarna. �Det tar allt för lång tid innan lagen av vård av unga, 
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LVU, träder i kraft. Det hinner gå för långt.� Flera av föräldrarna, främst de svenska, som 
lever i svårigheter, flyttar runt från kommun till kommun. �Och barnen far ju hemskt illa�, 
utbrister en av lärarna. �Fast egentligen är det fel att särskilja det så, menar en annan lärare, 
vi pratar om individer, det blir lite skevt att generalisera så här�� Föregående lärare 
klargör då sin inställning. �Varför jag säger så är att det är många som kommer hit och 
säger att det är så stora problem med folk från andra länder. Så är det inte. Utan det är 
individer och procentuellt är det ingen skillnad.� 

Om lärarna fick önska något till skolan så skulle det vara en kurator på skolan, en kontakt 
från socialtjänsten, som skulle höra till skolan och finnas där. En av lärarna utbrister: �En 
politiker, som vi fick sätta blåslampa på! Och en närpolis! Men skolsköterska har vi�� 

Om framtiden för skolans elever säger en av lärarna att det kanske inte beror på vad som 
händer i skolan, hur eleverna klarar av livet. �Då är det mer andra saker� som påverkar.  

 

�går de här barnen ifrån den här skolan och tänker tillbaka, där var det bra. Sedan kanske det går åt 
pepparn ändå men, kanske när han får barn eller när hon får barn, så kanske de har en positiv inställning. 
Redan nu kan vi säga vilka det kommer att barka åt skogen med! 

(gruppint, lärare) 
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Skola 3 
 

Enskilda intervjuer har genomförts med:  

Rektor. 

Högstadielärare i svenska, SO samt svenska två. 

 

Skolan har ca 470 elever. Elevsammansättningen präglas av många olika kulturer. På F-6 
delen (förskoleklass upp till årskurs 6) finns 120 elever, varav 48 procent har 
invandrarbakgrund. På högstadiet (årskurs 7-9) finns 350 elever, varav ca 20 procent har 
sitt ursprung i andra länder. Förberedelseklass finns för nyanlända invandrarelever i 
årskurserna 4-9, där eleverna går ca ett år. Vartefter eleverna lär sig svenska slussas de in i 
vanliga klasser. Invandrareleverna samlas så långt det är möjligt i samma klasser, pga. att 
det anses lättare att göra grupper på det sättet. 

 

 

Antalet elever med utländsk bakgrund ökar 

En stor del av skolans elever är bosatta i kommunalt ägda höghus. Antalet elever med 
invandrarbakgrund ökar kontinuerligt på skolan. Det är svårt att planera verksamheten, då 
elever ofta kommer plötsligt och oväntat under terminens gång. Rektorn hävdar att skolan 
inte kan styra det antal elever som de får ta emot, då dessa hänvisats av kommunen att bo 
inom skolans upptagningsområde.  

Rektorn anser att det börjar bli för många elever med �utländsk� bakgrund. Det behöver 
vara �en bra blandning� för alla elevers skull. De �utländska� barnens föräldrar vill att 
deras barn ska vara tillsammans med svenska barn.  

En komplicerad organisation 

Enligt rektorn krävs en �väldigt speciell� organisation för att ta hand om alla elever med 
olika nationaliteter. Det tar tid att komma underfund med hur arbetet bör läggas upp på 
bästa sätt. Kunskap byggs upp successivt för att bemöta elever med svåra upplevelser. 
Skolan försöker hitta organisationer att samarbeta med och få stöd av. Rektorn har planerat 
träff med familjecenter, som hör till socialtjänsten i staden, där många svenska familjer 
redan får stöd och hjälp. Andra tänkbara kontakter är Traumacentrum, Rädda barnen, 
Amnesty och liknande organisationer, som har kontakt med �utländska� barn och arbetar 
för barns rättigheter. 

Ett dilemma är att förstå vilka elever som kan ha andra svårigheter än språket som påverkar 
inlärningen. Det kan till exempel vara en elev där det går långsamt vid inlärningen. I dessa 
fall görs en utvecklingsbedömning och en pedagogisk utredning av eleven. 
Invandrareleverna står sedan i samma kö som de svenska barnen, om det skulle bli aktuellt 
med ytterligare utredningar vid andra instanser än skolan. 
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Högstadiet består av tretton klasser. Modersmålsundervisning sker en timme i veckan, i en 
byggnad strax utanför skolans område. Högstadieläraren utrycker sin frustration över att 
modersmålslärarna inte kommer till skolan för att undervisa eleverna. Det är bra med 
modersmålslärare på skolan menar hon, eftersom eleverna har stora kunskaper som de inte 
klarar av att förmedla på grund av språkförbistring.  

Mycket information delades mellan lärarna på fikarasterna, innan 
modersmålsundervisningen lyftes ut ur skollokalerna. Idag har lärarna inte rast tillsammans 
på grund av schemaförändringar. Rasterna mellan lektionerna är så korta att lärarna inte 
hinner gå till personalrummet för att fika, �vi tappar kontakten med varandra�, menar 
högstadieläraren. 

Undervisningen hålls i olika klassrum beroende på ämne. Eleverna har sitt skolmaterial i 
skåp i korridorerna. Varje klass har ett eget �hemklassrum�, där de flesta teoretiska ämnen 
undervisas. De elever som inte kan tala svenska och fortfarande går i förberedelseklass är 
med på estetiska och praktiska lektioner i respektive årskurs. Det är slöjd, hemkunskap, 
teknik, musik, bild och idrott. Funderingar finns kring deltagandet under idrottslektionerna, 
eftersom �det kan vara besvärligt för tjejerna att duscha och visa sig för andra och så där. 
Det beror på vilket land de kommer ifrån, vilken kultur de har�, menar rektorn. 

Högstadieläraren anser att det finns skäl att ifrågasätta att nyanlända elever i 
förberedelseklassen som inte behärskar språket, är med på praktiska och estetiska lektioner 
över huvud taget. Kommunikationen mellan ledning och personal brister. Ingen frågar efter 
lärarnas kompetens och bedömning när det gäller detta, tycker hon. 

Som invandrarförälder är det inte alltid lätt att förstå hur svensk skola fungerar. 
�Föräldrarna kanske är analfabeter och barnen har kanske undervisats sporadiskt i 
flyktingläger, under ett par år, månader eller inte alls�, enligt rektorn. När sedan familjen 
kommer till Sverige förväntas det att barnen ska fungera i en �vanlig� skola. Då krävs 
mycket �klokheter� och kunskaper av rektor och övrig personal om hur man ska arbeta för 
att bemöta eleverna på bästa sätt. 

En del pojkar som kommer från andra länder är till en början �välartade och gör precis som 
läraren säger�. Efter en tid ändrar eleverna inställning, då de har sett hur de svenska 
eleverna �gör precis vad som helst�, hävdar högstadieläraren. �Vi har så mycket tyst 
(kunskap, vår anm.) som vi vet. Att såhär gör man och såhär gör man. Och gör man inte det 
får man skäll va. Och det är mycket skillnad på uppfostran. Oftast. Och det tror jag spelar 
in.� 

Rektorn påpekar att det kan vara svårt för de �utländska� eleverna att förstå skolans 
struktur och omfattningen av eget ansvar som elev. Det kan även vara svårt för de svenska 
eleverna att förstå, då eleverna har många ämnen, klassrum och lärare att förhålla sig till 
och hålla reda på. 
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För en del av de utländska barnen är det ju jättekonstigt och säkert väldigt frustrerande med frihet, för de 
har varit vana med att sitta med på NO-lektionerna, när man inte förstår så bra� svenska och det är kemi, 
och med specialtermer och det är svårt även för de svenska barnen. Vi har ju sett alltifrån att eleverna har 
hamnat� Jamen här kan du ju inte vara! �Nej, och så tror någon lärare att, jamen han är nog hos svenska 
två läraren. Ett tag blev det så här att ungarna flöt omkring� och alla trodde att någon annan hade ansvar 
för dem. Någon speciallärare eller så, och det där såg vi ju ganska snart att det där måste vi göra någonting 
åt! 

(int. rektor) 

 

Högstadieläraren beskriver den förvirring som uppstått bland invandrarelever under det 
gångna året. Eleverna slutade att gå på lektionerna då de antagligen inte förstod 
undervisningen på grund av svårigheter med språket. 

 

Och då började de på och ta över lite grann och satt och spelade spel och upptäckte biblioteket och 
datorerna och allting. Sen fick de för sig att de inte behövde gå i skolan. De slutade gå. De förstod ju 
ingenting antagligen, så det var därför de slutade. Och skolkade istället. Och sen blev det inte så mycket 
bättre året därpå. 

(int. högstadielärare) 

 

Hela organisationen är mycket komplicerad, menar högstadieläraren. För att skapa en 
tydligare tillhörighet för de �utländska� eleverna kommer de förhoppningsvis få en egen sal 
på skolan under vårterminen. Tack vare extra ekonomiska anslag finns planer på att göra 
ytterligare en grupp till våren. Den planerade gruppen skall bli en �steg två-
förberedelseklass eller svenska två-klass för de utländska barnen�, som gått i 
förberedelseklass men ännu inte kan tillägna sig undervisningen i vanlig klass. Läraren med 
extrakunskaper om svenska två i �steg två-gruppen� skulle kunna ha kontakt med de olika 
modersmålslärarna och med tolkar. 

 

 

Speciallärarledda smågrupper 

Elever med särskilda behov av språk eller annan stödundervisning är indelade i mindre 
grupper, där speciallärare undervisar. Två av speciallärarna arbetar med nivågruppering i 
matematik och engelska. Eleverna i dessa grupper arbetar i olika takt, långsam eller snabb. 
Lärarna föreslår för eleven vilken grupp de skall tillhöra. 

Ytterligare två speciallärare, en lågstadielärare och en mellanstadielärare, �är jättebra att 
ha� enligt rektorn. De undervisar i matematik och svenska �där det behövs�. Det finns två 
så kallade �heltidsgrupper�, varav en är avsedd för �svagpresterande� elever med långsam 
inlärning. 

 



 

 38

De tar in de barn som behöver extra stöd för att nå målet godkänd. Det hänger ofta ihop med mycket skolk 
och tappa sugen och så. När man inte fixar det i den stora klassen, inte blir tillräckligt synlig eller inte 
klarar av att jobba� eller bara är så ledsen och trött så man bara behöver någon som säger hej till en ofta, 
för att det ska funka på nåt vis. 

(int. rektor) 

 

Gruppen består av en blandning av både svenska och �utländska� elever. Trots att 
heltidsgruppen inte är tänkt för barn som är utåtagerande, så har ändå i viss mån sådana 
barn placerats där. Målet är att göra allt för att eleverna ska fungera i klasserna. 
Undervisningen bör anpassas efter eleverna i klassen, men trots målsättningen upplever 
rektorn att det finns en hel del att lära om hur man ska arbeta med de olika eleverna.  

Ett ständigt dilemma är att försöka förstå vilka barn som är bra för varandra. Alla barn har 
rätt att få hjälp på nåt sätt. �Vi har en tjej med AD/HD som vi har svårt att placera i de 
andra grupperna. Och vi sliter med frågan om vi törs sätta en sådan elev i den långsamma 
heltidsgruppen. Kanske klarar hon det eller�?�  

Rektorn är mycket positiv till det arbete som speciallärarna lägger ner i de olika grupperna. 
Hon beskriver förhållandet mellan lärare och elever som �otroligt�. Eleverna visar respekt 
för sina lärare och assistenter. 

Skolan har ett flertal elever med sociala bekymmer. Måluppfyllelsen har varit låg, och för 
att råda bot på det har speciallärarna gett extra stöd till elever som haft behov av det. Det 
finns bl.a. elever med diagnosen AD/HD. Flertalet elever med liknande problematik har 
inte någon diagnos, men de har tydliga koncentrationssvårigheter. Det är i den andra av de 
två heltidsgrupperna som det är tänkt att elever med beteendeproblematik och som inte 
klarar av vissa ämnen skall finnas. 

 

Lärarna på skolan är indelade i fyra arbetslag. Dessa har möten varje måndag.  

 

Då går vi igenom de barn som arbetslaget är bekymrad för då. Det är alltid speciallärare med också. Och 
funderar då om vi behöver ha elevvårdsmöte. Mentorerna har ju väldigt mycket möten och 
åtgärdsprogram och sånt. Men om inte det har räckt, då kanske jag måste vara med, om vi ska fatta något 
beslut om anpassad studiegång, specialundervisning eller om vi ska ta bort något ämne. 

(int. rektor) 

 

På frågan om hur en helhetssyn på eleverna uppnås beskriver rektorn skolans 
elevvårdsteam, träffar för rektorer och arbetslagsträffar. På rektorsträffarna talar de om 
gemensamma frågor ��och där kan jag se att, oj vad vi har blivit duktiga på det här, som 
vi inte alls var duktiga på förr! Man ser bara sitt eget jämt, så man har inget att jämföra 
med�, menar rektorn.  

Högstadieläraren ger sin bild av möten: �Vi har ändå mycket konferenstid� ovanligt 
mycket. Men ändå så försvinner det på något vis. Så tycker man, åh, nu behöver vi prata 
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om det, men då ska vi prata om någonting annat så.� Vidare ger hon sin beskrivning av hur 
svårt det är för alla lärare att få göra sin röst hörd. Sammankomsterna och träffarna för 
lärare är många. Det är meningen att arbetslagledaren ska föra vidare det arbetslagen talat 
om under en träff med rektor. �Men allt kommer inte fram�, menar högstadieläraren. Ofta 
hinner man inte tänka efter vad det blir för konsekvenser.� 

 

 

Inställning till invandrarelever 

Högstadieläraren menar att man som lärare ibland kan känna sig som en �extramorsa�, på 
så sätt att man måste vara extra tydlig med att påminna om läxor och studiedagar. Det kan 
även gälla instruktioner om praktiska saker, som till exempel att förklara vilken lokal 
eleverna ska gå till osv. Läxor kan �glömmas bort� pga. t ex fotbollsträning för pojkar. 
Flickorna säger att de varit tvungna att hjälpa till hemma, om familjen haft främmande osv. 

 

De här från Tjetjenien, de är muslimer de också� så att� där är det en annan tradition tror jag, att då ska 
man hjälpa till hemma. Kanske inte bara om man är muslimsk, men lite längre söderut. Då ska tjejerna 
vara hemma och passa upp� det ser man på alla teveprogram. Det är bara killar ute och demonstrerar, 
nästan. 

(int. högstadielärare) 

 

Högstadieläraren fortsätter att beskriva invandrarelevernas svårigheter att lära sig svenska 
då �de är en grupp för sig�. De hittar varandra och så blir det gäng. Det är lätt att det blir 
�vi mot dom�. 

 

Trots att de går i olika klasser, olika tider, så är de tillsammans, invandrarna, för det är inte så många ändå. 
Det är ett gäng. Och så blir det gärna lite att, de där och� i synnerhet i klasser där det inte går några 
invandrare alls. De kan prata lite sådär att de där! Och invandrarna pratar likadant, de där svennarna!  Det 
har jag till och med varit med om att� invandrare från olika grupper också har varit ovänner ibland, så att 
det är� svårt. 

(int. högstadielärare) 

 

Orsaken till att det blir �vi och dom� kanske kan bero på att eleverna har kommit väl sent i 
livet till Sverige, gissar högstadieläraren. �Kanske att det skulle gå lättare om de var yngre. 
Och kanske börjar på förskolan eller så. Och det finns både svenskar och invandrare. Det 
tror jag går lättare. Man är alltid rädd för det okända.� Vidare menar högstadieläraren att 
�vi och dom-tänkandet� kan bero på ett annorlunda beteende och utseende. �För det ser de 
ju med maten och� tjejerna, det är inte så många, men några har ju sjal har de och� de 
sticker ut� och de ser svenskarna naturligtvis�, menar högstadieläraren. Rektorn menar att 
skolan skulle kunna arbeta mer med föreningskontakter för att eleverna skulle få chans att 
lära känna svenska barn och hitta mötespunkter där inte språket avgör. 
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Lärarna �utbildas� i värdegrunden�  

Samtliga lärare på skolan har nyligen fått utbildning i ämnet �livskunskap� och 
socioemotionell träning. 

 

Positivt förhållningssätt� Himla bra och jätteenkelt och sånt som många har alldeles naturligt, men inte 
alla. Och det är hemskt bra att lyfta fram det. Och det är hemskt bra för både svenska och utländska 
barn� att vi ser dom som människor och bygger på det som är bra. Inte sänker någon, utan� Och att 
man har tydlig struktur. Börja och sluta lektionerna och� Ja, jätteenkelt, grundläggande på nåt sätt. 

(int. rektor)  

 

Kursen handlar i grund och botten om skolans värdegrund. På ett tydligt sätt �så att man 
förstår direkt hur man ska göra i klassrummet�. Alla lärare har läst en bok som heter 
Lyckas som lärare. Tanken är att alla lärare ska få utbildning i värdegrunden och att de på 
så sätt kan skapa ett gemensamt synsätt. �Då är det meningen att hela skolan ska få samma 
värdegrund så småningom. Som vi har kämpat med i alla år. Och det är svårt, för det är 
svårt att få fram informationen�, hävdar högstadieläraren. 

 

�och i �ilskekontroll� 

På högstadiet händer det att det blir bråk mellan eleverna och ibland så är det �utländska� 
barn inblandade. Skolan har egentligen inte haft någon rasism, hävdar rektorn. Hon menar 
att det är vanliga ungdomsbråk. �Det beror inte på att de är ifrån det ena eller det andra 
landet, egentligen.� De �utländska� barnen har svårt att hantera sin ilska, enligt rektorn. 
När de blir arga, så blir de riktigt arga, det går inte att få stopp på dem så lätt. Lärarna och 
specialpedagogen har jobbat med �ilskekontroll� med svenska barn. Lärarna har gått en 
kurs och lärt sig metoder för att bemöta och arbeta med elever med aggressivt beteende. 

Lärarna hade funderingar på att arbeta med �ilskekontroll� även med de �utländska� 
barnen, men kursledaren avrådde dem. De svenska barnen har svårt att hantera sin ilska på 
grund av att det är något som ligger i deras sätt att vara som personer. De �utländska� 
barnen kan �ha sin ilska�, de behöver inte alls vara sådana från början. Utan det beror på att 
de har sett människor skjutas ihjäl. Många av dem har varit i krigssituationer, menar 
rektorn. 
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Framtidsutsikter  

Flera av eleverna är väldigt ambitiösa och kommer in på vanliga gymnasieprogram, 
berättar högstadieläraren. De invandrarelever som inte klarar godkänt kan gå ett eller två år 
på IVIK, vilket innebär en introduktionskurs för invandrare på gymnasieskolans 
individuella program. Då de lärt sig tillräckligt bra svenska kan eleverna söka vidare till 
vanliga gymnasieprogram. 

 

�en del har varit rena analfabeter, de har alltså inte läst någonting tidigare. Och sen kommer de hit på 
högstadiet, då har de tagit sig fram i förberedelseklassen, något sånär. Och de lär sig mycket där tycker 
jag, de lär sig stava väldigt bra. Fast det är svårt med uttalet, det är det värsta för alla nästan, att prata 
svenska. Så att det låter svenskt. Och då när de kommer hit, då går det inte alls. Så det är flera stycken 
som har slutat här och börjat gymnasiet men ofta går det dåligt då också. 

(int. högstadielärare) 

 

Enligt högstadieläraren har många invandrarelever väldigt höga och orealistiska 
ambitioner. De vill bli läkare och advokater trots att de inte klarar nivå godkänd i svenska 
två. Hon menar att de har hört det hemifrån, för när hon frågat eleverna vad en advokat gör, 
så vet de inte, utan vet bara att det är �fint�.  

 

Det första ansvaret är att vi säger Ja till att de skall komma. Det ska vi göra absolut! Det är en rikedom för 
svenska samhället, att de är här! De har föräldrar som är lärare, läkare och som är allt möjligt, och som 
inte är någonting alls också. Men de är en tillgång för oss. Vi har ett jätteansvar att ta hand om barnen, så 
att de ska ha en chans! Jag brukar säga att det är ett jätteansvar att jobba i skolan. Skulle man tänka efter 
så skulle man inte våga. Vi kan inte begära att de utländska barnen bara ska kliva in i svenska samhället 
och funka! Det är ju svårt även för de svenska barnen. Vi tror att Sverige är normen! 

(Int. rektor) 
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Resultat del II 
 

I del II tydliggörs och kommenteras likheter och olikheter samt motsägelser som vi kunnat 
urskilja i det sammantagna materialet. 

 

De teman som behandlas är: Skillnader i arbetssätt, Individens frihet och integritet kontra 
skolans krav på anpassning, Mångfalden som problem respektive tillgång, Kommunikation, 
Synsätt på orsaker till segregering och Solidaritets- och välgörenhetstänkande.  

 

Efter varje tema följer våra kortfattade kommentarer, med nya frågor och tankegångar som 
väckts hos oss under arbetets gång.  

 

 

Skillnader i arbetssätt 
Skola 1 arbetar enligt en alternativ pedagogik, som innebär att all undervisning planeras 
utifrån elevernas verklighet. Lärarna är lyhörda för barnens intressen och frågor. 
Uppväxtmiljön spelar också en viktig roll. En lärare uttrycker att en traditionell 
undervisning skulle fungera sämre. Med traditionell undervisning menar han att en lärare 
står och pratar inför barnen. Istället jobbar man temainriktat med små grupper. Skolan har 
fått extra pengar tilldelade, dessa har man satsat på att göra klasserna mindre. Relationer, 
språket och begreppsbildningen är centrala områden i skolans arbetssätt. Elever med 
modersmålsundervisning har det två gånger i veckan och får även studiehandledning på sitt 
modersmål.  

På skola 2 har man av erfarenhet beslutat att gå tillbaka till den �gamla lärarrollen� vilket 
innebär mer �katederundervisning�. Lärarna tycker att eleverna förstår bättre när de 
berättar mycket och ger eleverna tydliga instruktioner om vad som gäller. Ett arbetssätt där 
eleverna själv får söka kunskap, gör att de svagare blir svagare, menar de. Eleverna har 
modersmålsundervisning en gång per vecka. 

Skola 3 arbetar enligt ett kompensatoriskt synsätt, med många små grupper för elever med 
varierande behov av stöd. Det är meningen att eleven på så sätt ska få anpassad 
undervisning och kompenseras för sina brister. Modersmålsundervisningen ligger i en 
enskild byggnad utanför skolområdet.  
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Våra kommentarer 

Vi kan se tydliga skillnader i arbetssätt mellan skolorna. De har ett liknande utgångsläge, 
med förhållandevis många invandrarelever, men arbetet har organiserats på olika sätt. 
Personalen på samtliga skolor uttrycker att de är nöjda med arbetssättet. Det är intressant 
att jämföra skola 1 och 2. Skola 2 arbetar medvetet med förmedlingspedagogik, efter att ha 
tagit avstånd från det undersökande arbetssättet. Skola 1 arbetar med ett tydligt 
undersökande arbetssätt, temainriktat med utgångspunkt hos eleven. Båda hävdar att man 
gör det som är bäst för eleverna. På skola 3 ser vi ett tydligt individperspektiv där eleverna 
sorteras och värderas för att därefter placeras i den grupp som anses bäst lämpad för eleven. 
Vi får en känsla av att det är eleverna som ska anpassas till organisationen, inte tvärtom. 
När det gäller språket så har vi sett två olika inställningar: Skola 1 menar att det är viktigt 
att lära sig ämneskunskaper på sitt modersmål, och lära sig svenskan vartefter. På skola 2 
och 3 nämner man ingenting om detta.  

 

 

Individens frihet och integritet kontra skolans krav 
på anpassning 
Något som går igen på alla tre skolorna är problematiken kring gymnastik, dusch och bad. 
Det finns olika sätt att förhålla sig till detta.  

På skola 1 anpassar sig skolan efter individen, på så sätt att man exempelvis inte 
ifrågasätter att de muslimska pojkarna vill duscha med kalsongerna på. Majoriteten har 
blivit norm, eftersom även de svenska eleverna anammat detta. Ett annat exempel är att 
man samtalar mycket om att man ska få vara som man är, klä sig som man vill, äta den mat 
som är förenlig med den religion man tillhör osv.  

På skola 2 menar man att diskussioner kring dessa olikheter inte är nödvändiga. Samtidigt 
så talar personalen om att de �löser det� allt eftersom. Det finns olika synsätt och strategier 
för hur man går tillväga. De behöver tid att �anpassa sig�, säger någon. De kan duscha i 
underkläder tills de blir �vana vid nakenhet�. Ytterligare någon säger att man kan �lösa det 
med individen� genom att gå in på toaletten och tvätta av sig.  

På skola 3 är det oklart hur man ska förhålla sig. Funderingar finns på att låta flickor från 
förberedelseklassen slippa idrotten, eftersom det kan vara besvärligt för dem att duscha. 
Det framkommer inte något tydligt förhållningssätt kring detta.  

 

Våra kommentarer 

Här har vi sett flera olika sätt att hantera och förhålla sig till i stort sett samma situationer 
och dilemman. Vad kan det bero på att man på skola 1 väljer att �låta majoriteten� bilda 
norm, medan man på skola 2 låter skolans norm råda? På skola 2 blir det tydligt att man 
tycker lite olika sinsemellan och även hanterar det olika. Vi kan se att lärarna på skolorna 
tolkar värdegrunden på olika sätt. Det handlar om anpassning till det svenska samhället 
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men samtidigt värna om individens bakgrund och integritet. Hur kan man balansera mellan 
respekten för individen och kraven på anpassning? 

 

 

Mångfalden som problem respektive tillgång 
Alla lärare och rektorer säger att de vill se den kulturella mångfalden som en tillgång. 
Rektorn på skola 1 har en vision om att låta föräldrarna vara en resurs i undervisningen, 
genom att de skulle kunna dela med sig av sina erfarenheter. På skola 1 och 3 uttrycker 
både lärare och rektorer att segregeringen i skolan inte är bra för någon, och att det behövs 
en �bra blandning�, för alla elevers skull. Samtidigt säger man på skola 1 att man har en 
väldigt bra integrering trots att man inte har så många svenskar.  

Det man fäster stor vikt vid på skola 2 är de estetiska uttrycksformerna. Dans, mat, sång 
och kläder beskrivs som berikande och en tillgång för både skolan och samhället. 
Svenskarna framställs som tråkiga och inbundna. Även på skola 1 talar man om fester och 
högtider som något att ta fasta på i arbetet med mångfald. 

På skola 1 uttrycker rektorn att eleverna ofta är frimodiga, har mer energi och inte är 
ögontjänare på samma sätt som de som lärt sig �sociala koder� och vet hur man ska 
uppföra sig för att tillfredsställa vuxna.  

Som svårighet nämner lärarna på skola 2 att både svenska barn och invandrarbarn som är 
�socialt utsatta� har svårigheter med att �knäcka koden� i det svenska samhället. På skola 3 
talar läraren om att vi har så mycket tyst kunskap som �vi� vet. Hon beskriver de outtalade 
regler som finns, och som styr vårt förväntade beteende.  

På skola 1 och 2 framställs temperamentet hos invandrareleverna som en �frisk fläkt�. De 
beskrivs som antingen jätteglada eller jättearga, inget mellanläge finns. Lärarna beskriver 
det som en tillgång för dem personligen, att få arbeta med �krävande barn� och ställas inför 
utmaningar. Att arbeta på en homogent svensk skola skulle uppfattas som tråkigt. 

På skola 1 och 3 talar man olika om elevernas ilska. På skola 1 ser lärarna de många 
konflikterna som dels ett uttryck för ett häftigt temperament, men även som en följd av 
språkförbistring. Att kunna hantera konflikter ses som viktigt, och att lära eleverna prata 
med varandra betonas i undervisningen. Skola 3 talar motsägelsefullt om elevernas ilska. 
Så kallad "ilskekontroll" kan tillämpas på svenska barn, som anses ha sin ilska som en del 
av personligheten. Det har man inte vågat pröva med invandrarbarnen pga. att deras ilska 
kan bero på att �de sett människor skjutas ihjäl. De behöver inte alls vara sådana från 
början.� 

 

Våra kommentarer 

Uppfattningen om exakt vad man ska betrakta som tillgång är oklart och skiljer sig åt 
mellan skolorna. En motsägelsefullhet är att lärarna uttrycker att man ska få vara den man 
är, men ändå inte. En av lärarna vid skola 2 uttrycker att hon �tappar� elevens nationalitet 
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och ser honom/henne som vilket barn som helst, oavsett bakgrund. Samtidigt vill man se 
eleverna som de individer de är. Vi ser det som oförenligt att frikoppla eleven från sitt 
ursprung och samtidigt hävda att man ser till hela individen, med allt vad det innebär. 
Särskilt som lärarna samtidigt påstår att de vill uppmuntra varje elev att vara stolt över sitt 
ursprung. En annan lärare säger att det inte är något problem (att komma från ett annat 
land, vår anm.), men ändå �något som ska lösas, som allt annat här i livet�. Ses det då ändå 
som ett problem?  

Vi får intrycket av att mångfalden uttryckt i värderingar och beteenden oftare betraktas som 
ett problem som bör påverkas och tonas ned, medan mångfald i form av estetiska, 
kulturella uttryck såsom mat, dans och sång gärna framhävs och premieras.  

 

 

Kommunikation 
På skola 1 anser lärarna att kommunikationen med ledningen är bristfällig. Rektor har 
dåligt med tid att besöka verksamheten. Handledning för lärarna och mer tid för planering 
och utveckling av verksamheten är något som efterfrågas. En av lärarna menar att de frågor 
som tas upp på konferenser ofta är av administrativ karaktär och att man som lärare inte får 
tillräckligt med tid för att diskutera det som känns angeläget.  

Enligt läraren på skola 3 är det en komplicerad organisation med en schemaläggning som 
gör det svårt för lärarna att träffas och föra spontana informella samtal med varandra. Trots 
många inplanerade möten så anser hon att det är svårt att få korrekt information och att föra 
fram sina åsikter. Rektorn är däremot nöjd med organisationen.  

 

Våra kommentarer 

Som vi ser der så strävar rektorn på skola 3 efter att ha insyn i alla personalgrupperingar, 
såsom arbetslag och elevvårdsteam. Läraren ger uttryck för ett stort missnöje med hur 
kommunikationen fungerar på skolan. Vi ser det som att det fortfarande är svårt för lärarna 
att hävda sin kompetens, ställa krav och föra dem uppåt i organisationen. Samtidigt 
funderar vi på om det kan vara en uppgift för ledningen att uppmuntra, stötta samt skapa 
förutsättningar för lärarna att göra detta.  
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Synsätt på orsaker till segregering 
Samtliga skolor anser att bostadspolitiken och den allmänna inställningen i samhället 
medverkar till att skapa segregering. Kommunerna hänvisar nyanlända invandrare till 
samma bostadsområden. Flera av intervjupersonerna är emot friheten att välja skola, 
eftersom det skapar segregering. De lyfter det till en samhällsnivå när de betonar att hela 
samhällets inställning måste förändras för att möjliggöra en verklig integrering. 

Skolans upptagningsområden speglar segregeringen i boendet. På friskolorna går i 
huvudsak barn till välutbildad svensk medelklass. Olika grupper i samhället söker sig till 
likasinnade. På så sätt skapas även ett slags andra grads segregering mellan olika 
invandrargrupper. En av lärarna betonar att skolan har ett trovärdighetsproblem, som gör 
att elever och föräldrar väljer skola utifrån det rykte skolan har. 

 

Våra kommentarer 

Är det så att lärare och rektorer i uppgivenhet skjuter ansvaret för problemet med 
segregering i samhället utanför sig själva och skolan? Vi är ju alla en del av samhället, och 
i synnerhet skolan är en samhällelig institution där en förändring borde kunna ta sin början. 

 

 

Solidaritets- och välgörenhetstänkande 
Skola 1 och 2 uttrycker ett behov av en förbättrad kommunikation med stödinstanser såsom 
BUP, Socialtjänsten, och �kommunens elevstöd�. Lärarna säger sig egentligen inte ha så 
stor användning av elevstödet pga. att det är �så trögjobbat�. Det man efterfrågar är istället 
ett helhetsperspektiv, istället för att inrikta sig på individinriktade punktinsatser, vilket 
resultatet blir då kommunens elevstöd ger konsulterande råd till skolan.  

På skola 1 har en av lärarna en dröm om att kunna hjälpa hela familjen, genom att ha 
skolan öppen på kvällstid, med olika typer av fritidsverksamhet för både barn och föräldrar.  

På skola 2 uttrycker man spontant att man vill ha en närpolis, och att socialtjänsten borde 
ställa högre krav. Det tar för lång tid innan något händer och familjen hinner ofta flytta. 

Stöd som personalen både vid skola 1 och 2 efterfrågar är en kontakt från socialtjänsten, 
som skulle höra till skolan och finnas på plats i stort sett dagligen. På skola 3 tänker sig 
rektorn en utökad kontakt med olika organisationer, främst för att bygga upp kunskap hos 
den befintliga personalen på skolan. 

Lärarna på samtliga skolor ger uttryck för att de ibland känner sig som �morsor� och att de 
får agera ställföreträdande föräldrar. Dessutom ställer de upp som �föräldrar till 
föräldrarna�, det händer att lärarna kontaktas utanför skoltid av föräldrar som behöver stöd 
och hjälp. Det finns en föreställning hos lärarna att invandrarbarnens föräldrar inte riktigt 
klarar av sina barn. Lärarna på skola 1 och 2 anser att de står för elevernas trygghet.  
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En lärare på skola 1 uttrycker att hon skulle behöva arbeta dygnet runt för att hjälpa 
eleverna tillrätta med sina liv. Samtidigt betonar hon hur otroligt viktigt det är att �ha 
föräldrarna med sig�. Flera säger att föräldrarna betraktar skolan som en myndighet, som 
man inte vågar ifrågasätta. 

På skola 2 anser man att föräldrarna är �tacksamma� och att man har en låg andel �gnälliga 
föräldrar� bland invandrarfamiljerna. En av lärarna uttrycker att det är �större problem� 
med de svenska familjer som står utanför samhället.  

På skola 3 uttrycker man rollen som �extramorsa� i mer praktiska termer, t ex att påminna 
om läxor och studiedagar eller visa eleverna till rätt klassrum. 

 

Våra kommentarer 

Vår slutsats är att elevstödet inte tycks arbeta specialpedagogiskt, eftersom ett 
helhetsperspektiv saknas. Lärarna ser på sig själva som duktiga pedagoger, men de känner 
sig ändå otillräckliga, �mera som socialarbetare�. De förmedlar en känsla av att vilja hjälpa 
och t.o.m. rädda både barn och familjer. Den hjälp och stöd de har idag känns inte 
tillräcklig, utan man efterfrågar andra professioner som ska arbeta kring den sociala 
situationen i skolan. 

Vad menar man egentligen, när man t ex talar om att alla ska få vara sig själva, för att i 
nästa stund konstatera att man måste hjälpa, eller t.o.m. �rädda� invandrareleverna in i det 
svenska samhället och lära dem de sociala koder som gäller? 

Vi reagerar på att skola 3 inte alls nämner att eleverna har ett behov av trygghet, t ex i form 
av få vuxenrelationer, medan skola 1 och 2 betonar det så starkt. Där anser man att nära 
vuxenrelationer är en grundläggande förutsättning för elevernas trygghet. 

Vi anar ett dubbelt budskap i lärarnas berättelser om att de ser sig som �extraföräldrar�, 
samtidigt som de är en myndighet i föräldrarnas ögon. Talet om att vara extraförälder 
förmedlar en närhet, medan myndighetsperspektivet snarare förmedlar ett avståndstagande 
gentemot föräldrarna. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 48

Diskussion 
 

Värdering av arbetet 
Syftet med vår undersökning var att försöka synliggöra och förstå lärares och rektorers 
förhållningssätt till elever med social och kulturell problematik. Genom en kvalitativ 
undersökning sökte vi urskilja mönster och teman i de resultat som framkommit. 

Det var i hög grad deltagarnas svar på våra intervjufrågor som bestämde det färdiga 
arbetets innehåll och uppläggning. Från början hade vi tänkt oss en vidare bild av vårt 
undersökningsområde. Utifrån vår bakgrund, som delvis framgår av våra inledande 
personliga berättelser, så hade vi en bild av vad social och kulturell problematik skulle 
kunna innebära. Vi ville inte styra intervjupersonerna genom att förmedla vår personliga 
bild till dem. Resultatet kom att handla om invandrarproblematik i skolan, eftersom 
intervjupersonerna associerade till just det, utifrån våra frågor. 

God kvalitativ forskning utmärks av att den ger ökad förståelse. Vi kan se något nytt i det 
gamla, eller något nytt som vi inte sett tidigare. Resultatet har blivit att vi snarare genererat 
än belagt teorier. Vi anser att vi lyckats införliva detta synsätt på kvalitativ forskning, att 
syftet är att skapa nya tankar, begrepp och förståelser. Forskningsprocessen har därför 
upplevts som mycket kreativ och fruktbar (jmfr. Widerberg, 2002). 

Att vi valt att kalla vårt område social och kulturell problematik, skapade en del 
missförstånd och förvirring hos intervjupersonerna. För oss innebär ordet problematik inte 
nödvändigtvis att något är svårt eller besvärligt, ett problem som ska lösas. Istället ser vi 
problematik som något som visar på att ett område är komplext och mångfacetterat samt 
går att närma sig från många olika perspektiv och infallsvinklar. Det var dock uppenbart att 
de flesta av intervjupersonerna tolkade vår formulering som att det underförstått fanns 
problem med �invandrarbarnen�, och det var också något som ett par av intervjupersonerna 
kraftigt reagerade mot. Det verkar vara något av ett tabu att tala om problem och 
svårigheter i anknytning till etnicitet.  

Om vi hade formulerat våra frågeställningar på ett alternativt sätt, hade vi med all säkerhet 
fått annorlunda svar. Vårt val av metod, intervjuer med öppna frågor, passade bra för vårt 
ämne. Intervjupersonerna hade stor frihet att associera fritt kring frågeområdena, vilket 
resulterade i fylligare och mer varierande svar än om vi haft mer slutna frågor. 

Det var en stor tillgång att vi genomförde alla intervjuer tillsammans. Det har underlättat 
våra diskussioner och gett ökad möjlighet att arbeta flexibelt med materialet under 
analysarbetet. Vi har utbytt tankar och reflektioner och samtalat kring nyanser i tonfall och 
uttryck hos intervjupersonerna. Inte minst fungerade vi som ett stöd för varandra vid 
intervjutillfällena. Att genomföra intervjuerna på lärarnas och rektorernas arbetsplatser har 
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tillfört undersökningen en ytterligare dimension, eftersom det gett oss en ökad förståelse 
för intervjupersonernas verklighet. 

Att använda �porträttmålning� (Widerberg, 2002) som analysmetod, tyckte vi passade vårt 
arbete eftersom vi ville visa på teman och mönster i intervjupersonernas utsagor.  

Om vi haft mer tid till vårt förfogande, hade vi kanske valt att kontakta några av 
intervjupersonerna på nytt. Det kom upp en hel del intressanta saker under intervjuerna, 
som vi först i efterhand insåg att vi borde ha spunnit vidare på.  

 

Skillnader i arbetssätt 
Vi har sett tydliga skillnader mellan de tre skolorna. En av de tydligaste är deras val av 
arbetssätt, som i sin tur visar kunskapssyn och förhållningssätt hos intervjupersonerna. Det 
finns enligt vår mening ett tydligt samband med Haugs (1998) begrepp segregerande 
respektive inkluderande integrering. Oavsett inriktning anser man sig arbeta för elevernas 
bästa, men man har tolkat läroplanens värdegrund på olika sätt.  

Skola 3 anser vi arbetar efter en segregerande syn på integrering. De strävar efter att hitta 
den optimala miljön för den enskilda eleven, och har därför sin organisation med många 
små grupper för elever i behov av särskilt stöd. Skola 3 fokuserar på ämneskunskaper och 
att erbjuda kompensatorisk specialundervisning för de elever som riskerar att inte nå målen. 
På skola 1 arbetar man enligt den inkluderande integreringen, då man först och främst 
strävar efter lika rätt till deltagande för alla elever utifrån demokratiska värden. Relationer 
och social träning tillskrivs stor betydelse. Därför har man också tänkt i den riktningen vid 
fördelning av resurser i och med att man satsat på mindre antal elever i varje klass. Haug 
har även myntat begreppet �frusna ideologier� som vi tycker att skola 2 ger uttryck för, 
genom att de har gått tillbaka till �den gamla lärarrollen�. Enligt Haug så innebär det att 
gamla, traditionella synsätt och undervisningsmetoder har �tinats upp� i takt med att en 
traditionell, kunskapsorienterad skola på nytt tagit över under 1990-talet. Vi funderar över 
om det finns någon alternativ väg att gå. Måste man gå tillbaka till de traditionella och 
beprövade metoderna, som vi en gång tagit avstånd från?  

 

Individens frihet kontra skolans krav på 
anpassning 
Undersökningen visar att lärarna ständigt måste förhålla sig till hur mycket de ska sträva 
efter att anpassa eleverna till det svenska samhället. Å ena sidan finns en strävan att hjälpa 
eleverna in i samhället, å andra sidan ska eleverna få behålla sin identitet och tillåtas vara 
stolta över sitt ursprung. Detta ger upphov till ständiga dilemman. I intervjuerna berättar 
lärarna om hur man löser olika praktiska vardagsproblem som t ex duschning efter idrotten. 
Några tycker att det är självklart att eleverna själva väljer hur de vill göra, medan andra 
anser att det brukar lösa sig efter hand, �när de blir vana�. Alltså finns det för vissa lärare 
en norm, mer eller mindre uttalad, som eleverna bör anpassas till. Skola 2 talar tydligt om 



 

 50

att eleverna bör anpassa sig till de svenska traditionerna och värderingarna. På skola 1 är 
majoriteten av eleverna muslimer, och en av lärarna säger uttryckligen att �det måste vi 
anpassa oss till�. 

Uttryckt i Bordieus kapitalbegrepp (Sivertun, 2002) skulle detta betyda att den muslimska 
elevgruppen på skola 1 har ett dominerande kulturellt och socialt kapital, vilket gör att 
deras normer och värderingar blir de rådande. Därigenom är gruppen svenskar i klar 
minoritet på skola 1. Vi funderar på vad det kan ha för betydelse för den gruppen av elever 
som är i minoritet.  

Ljungberg (2005) menar att det finns en inbyggd paradox i att värdegrunden å ena sidan 
uppfattas som universell, lika giltig för alla samtidigt som det å andra sidan finns en 
föreställning om att värdena är specifikt svenska. Vi har sett tydliga exempel på att 
värdegrunden inte är lättolkad, med tanke på de motsägelser som synliggörs i resultatdelen. 
Vilka värden är det egentligen som ska förmedlas och förankras? Läroplanen säger att 

 

Skolan har en viktig uppgift när det gäller att förmedla och hos eleverna förankra de grundläggande 
värden som vårt samhällsliv vilar på. 

(Lpo94) 

 

Torstensson � Ed (2003) anser att det vore ett viktigt företag för skolans undervisning att 
visa att värdegrunden går att förankra i alla de stora religionerna. Den kan då ge ett gott 
underlag för diskussion. 

 

Om värdegrunden precis som gamla tiders religion lärs ut som den rätta läran som man skall bekänna sig 
till och lära sig rabbla utan att den diskuteras eller ifrågasätts, så kan värdegrunden få samma effekter som 
religionen i den gamla skolan, något man protesterar mot eftersom det är en del av den officiella auktoritet 
som skall ifrågasättas. (s. 122) 

 

Lärarna talar om att eleverna behöver hjälp med att knäcka �den svenska koden�. Vad 
innebär det? Trots att det talas om denna kod på samtliga skolor i undersökningen så är det 
ingen som närmare definierar vad den egentligen står för. Är det i själva verket en variant 
av begreppet integration som lärarna menar? Och vad innebär det i så fall? Enligt Franck 
(2003) är det så flitigt använda ordet inte helt lättolkat. Han menar att inriktningen för alla 
integrationssträvanden bör vara �att gestalta människovärdet, den universella rätten att 
uppleva mening och värdegrundens värden�. (s. 154) 

Eleverna i skolan befinner sig i en beroendeställning till lärarna. Skolplikten förbinder barn 
till skolan. Även kravet på att varje elev skall lära sig något i skolan har ökat. Persson 
(1994) beskriver skolan under 1900-talets början som en institution, vilken var tänkt att 
vara en plats för uppfostran. Det var överklassen i samhället som ansåg att arbetarklassens 
barn var i behov av uppfostran vilken de ansåg att deras föräldrar inte gav i tillräcklig 
utsträckning. Vår undersökning visar att detta tänkande fortfarande finns kvar hos de lärare 
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som vi intervjuat, dvs. vikten av att uppfostra de ouppfostrade. Uttryckt i lärarnas ord �för 
att de skall få en chans i samhället�. 

Bordieus kapitalbegrepp kan knytas även till skola 2 och 3, då i den meningen att 
invandrarelever �väljer bort� delar av sitt sociala och kulturella kapital, till förmån för �det 
svenska�, för att passa in och undvika utslagning (Sivertun, 2002). Som vi ser det kan det 
betraktas som ett strategiskt förhållningssätt från elevernas sida, för att försöka anpassa sig 
till skolans och samhällets krav. 

Franck (2003) skriver att invandrade barn inte sällan behandlas på ett oansvarigt och direkt 
oetiskt sätt, i strävan att inlemma dem i det svenska samhället. 

 

En upplysning om de normer och värderingar som är grundläggande för det svenska samhället handlar 
alltså inte bara om information om vilka skyldigheter den som vill leva i det har att följa utan också vilka 
rättigheter hon eller han kan kräva att få respekterade. (s. 155) 

 

Resultatet av vår studie visar på att rektorerna och lärarna, som vi ser det, ofta uttrycker sig 
oreflekterat kring de normer och värden som ska motverkas respektive uppmuntras. Många 
tysta förgivettaganden tas aldrig upp till diskussion, eftersom de av skolan ses som alltför 
självklara. Diskussioner kring läroplanens värdegrund, där såväl skolpersonal, elever och 
föräldrar ges förutsättningar att delta, tror vi är av stor vikt för att uppnå en utveckling mot 
verklig integration. Enligt Ljungberg (2005) är det just osynliga, självklara och för givet 
tagna föreställningar hos lärare och rektorer inom skolan som är den stora bromsklossen, 
vilken förhindrar förändring och utveckling av skolan. 

 

Pedagogiska samtal som underlag för förändring 
Vi anser att rektorer och lärare värdesätter och prioriterar på olika sätt beroende på tidigare 
erfarenheter, yrkeskategori och inte minst vilket perspektiv de väljer att betrakta en 
situation utifrån. Det kan t.o.m. vara så att det som anses vara ett stort problem ur ett 
perspektiv, kan ses som något positivt ur ett annat. Intervjupersonerna uttrycker sig 
varierande om situationen på skolan och ser olika svårigheter och/eller möjligheter. 

Vår tolkning är att flera av intervjupersonerna uttrycker sig oreflekterat. Intervjuerna visar 
att det saknas tid för diskussioner där det skapas genuina förutsättningar att kritiskt granska 
sig själva och den egna yrkespraktiken. På skola 3 är det påtagligt hur kurser och 
utbildningar ses som en väg för att nå en gemensam värdegrund. Rektorn talar sig varm för 
hur alla lärare har läst en bok, Lyckas som lärare, och att de på så sätt kan skapa ett 
gemensamt synsätt. 

Vi ser pedagogiska samtal, gärna under ledning av specialpedagog, som en förutsättning 
för att verkligen komma fram till hur och varför verksamheten bör utformas på ett visst 
sätt. Det gäller att komma ett steg längre än att bara konstatera vad man ska göra. Först när 
man kunnat svara på de frågorna skapas ett underlag för förändring och vidareutveckling, 
enligt vårt sätt att se. Dessutom krävs det att skolpersonal ges möjlighet att sätta ord på sin 
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yrkespraktik och de utmaningar de ställs inför, inte minst för att kunna formulera sina 
åsikter vidare uppåt i organisationen, till rektor och övrig skolledning (Nihlfors & Wingård, 
1999). 

 

Är samhällsförändring skolans och lärarnas 
ansvar? 
På skola 1 berättar lärarna att de fört fram sina åsikter om segregeringen i närmiljön till 
ledning och politiker, på grund av att de själva inte kan göra så mycket mer än att �lappa 
och laga� för stunden. Ansvaret för förändring lägger lärarna på politikerna. Forskning 
visar att skolan får ta ett allt större ansvar för elevernas fostran. Som Helldin (1997) ser det, 
har människor som arbetar med �utslagna� grupper ett stort bevakningsansvar som 
ombudsmän, för att argumentera och verka för att samhällets starkare grupper inte ska ta 
överhanden. I det här fallet är det just lärarna som är ombudsmännen. 

Vi ifrågasätter Helldins uttalande, eftersom vi undrar om lärarna har tillräckliga mandat att 
föra dessa gruppers talan? Vem lyssnar på lärarna? Vår empiri visar också att lärarna ser 
stora behov av stödinsatser för både elever och familjer. Stödet som samhället har att 
erbjuda är inte tillräckligt. Därför tar lärarna på sig ett större ansvar än de kan klara, enligt 
vår mening. Rektor på skola 1 uttrycker ett starkt missnöje med det elevstöd som 
kommunen ansvarar för. Helhetsperspektiv saknas då insatserna från elevstödet oftast riktas 
mot enskilda individer, enligt rektorn. Vidare talar rektorn om att det går alltför lång tid 
innan adekvat hjälp kommer skolan till del. Lärarna talar om att en förändring hos 
samhället i stort är nödvändig, för att en varaktig förbättring ska kunna ske. 

Kriterier och faktorer för förändring i skolan, enligt Bennich - Björkman (2002), är 
kommunikation, stark delaktighet för alla samt en vilja och ett mod att bedriva 
försöksverksamhet. En förändring måste komma inifrån, från lärarna och övrig personal 
inom skolan. Yttre faktorer, som föräldramedverkan, sociala nätverk och politikerstöd 
utgör inte någon egentlig nyckel till framgång, menar hon. Lärarna i vår undersökning talar 
just om ökat samarbete med föräldrar och olika integreringsprojekt som 
föreningsaktiviteter, som ett sätt att komma åt segregeringen. Vår fråga är på vilken arena 
integreringsarbetet främst bör utföras? 

Är det lärarna som måste bli bättre på att hävda sin kompetens, ställa krav och föra dem 
uppåt i organisationen? Har ledningen ett ansvar att uppmuntra, stötta samt skapa 
förutsättningar för lärarna att göra detta? Persson (1998) gör ett försök att beskriva 
problemet ur båda synvinklarna. Han menar att det tekniskt/administrativa synsättet har 
problemformuleringsföreträde, och det är ur denna synvinkel man söker de praktiska 
lösningarna. Lärarna betraktas ibland som bakåtsträvare, mer måna om sina egna 
privilegier, när de för en defensiv kamp för att försvara vad de har. Författaren betonar att 
båda synsätten är lika legitima, men om vi ska få en skola som sätter barnens intresse 
främst, så måste det pedagogiska systemet också kunna formulera problemen. �Språken� är 
dessutom olika. Företrädare för det tekniskt/administrativa synsättet talar ofta samma språk 
som politikerna, medan företrädare för det pedagogiska synsättet står för de mer 
känslomässigt subjektiva argumenten. Kan det vara så att rektorerna behöver bli mer 
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lyhörda för vad lärarna har att säga? Kan kommunikationen förbättras på något sätt? Är det 
så att det alltid är de som inte har det �rätta språket� som måste ändra på sig för att bli mer 
förstådda? Borde inte alla parter vara intresserade av en bättre förståelse för varandra? 

 

Avstånd mellan politiker och skolverksamhet 
Vår undersökning visar att det finns ett stort avstånd mellan beslutande politiker och lärare 
ute i verksamheten. Lärare på skola 1 och 2 talar om att de skulle vilja möta politiker 
personligen. Mellanstadieläraren på skola 1 säger t ex: �Vi bjuder in ibland, men inte tusan 
kommer de.� Läraren på skola 2 uttalar sig mer raffinerat om vad de efterfrågar: �En 
politiker som vi fick sätta blåslampa på.� 

Under 1990-talet decentraliserades det svenska skolsystemet. Närhet mellan beslut och 
ansvar blev aktuellt. Staten anger målen och kommunerna har uppdraget att genomföra 
målsättningarna. Följden av decentraliseringen blev även att kommunerna fick ansvaret för 
fördelning av ekonomiska resurser till skolan. Lärarna står för tolkning och genomförande 
av mål och skolplaner. Enligt Berg (1999) är det lärarna som har den verkliga makten i och 
med tolkningsföreträdet, men de har även ett större ansvar. En fråga vi ställer oss är hur 
stor makt lärarna egentligen besitter. Sträcker sig makten som Berg talar om utanför 
klassrummet? Hur ställer sig beslutande politiker till lärarnas åsikter och vilja till 
förändring?  

Som vi ser det finns det ett stort glapp mellan politiker och tjänstemän inom kommunen 
och rektorer och lärare ute i verksamheten. Vi ser även ett avstånd mellan rektorer och 
lärare. Rektorerna i vår undersökning talar främst om ekonomi och organisation inom 
skolan. Det pedagogiska arbetet och planeringen av undervisningen är lärarnas ansvar.  

Kommunikationen mellan lärare och rektorer på undersökta skolor brister i flera 
avseenden. Något som flera av de intervjuade lärarna påpekar är svårigheten att som lärare 
föra fram sina tankar och åsikter inom skolans organisation. Rektor på skola 3 berättar 
ingående om flertalet olika möten och konferenser. Hon säger sig vara nöjd med 
organisationen och har god inblick i skolans verksamhet. Enligt högstadieläraren på samma 
skola, blir det gärna envägskommunikation från rektor, då möten och konferenser 
domineras av information. Som vi ser det finns det gamla, regelstyrda �top-down� 
tänkandet fortfarande kvar i skolans organisation. 

Berg (1999) har studerat frågan om vilka styrkällor som avgör innehållet och utformningen 
för skolan och dess faktiska verksamhet och arbete. Resultaten visar att kommunernas 
skolplaner varierar både i innehåll och i utformning. I vissa fall är de rena avskrivningar av 
läroplanstexten. Möjligheten att konkretisera, precisera och göra prioriteringar inom de 
statliga ramarna har inte använts. Vidare visar undersökningen att konkreta mål för den 
lokala skolan är sällsynta.  
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Att se det mångkulturella som något positivt 
Samhällets officiella ståndpunkt är att mångkulturalism är något positivt, en tillgång att ta 
tillvara. Men man behöver bara se på hur föräldrar väljer skola till sina barn, för att 
upptäcka att det mångkulturella i praktiken fortfarande betraktas som något icke 
eftersträvansvärt. Upptagningsområdet för skola 1 visar exempel på en extrem segregering.  

 

Multikulturalism ska inte vara förbehållet �invandrartäta� skolor och elever med invandrarbakgrund, utan 
en rättighet för alla skolor och elever. Därmed anammar alla skolor i praktiken multikulturalism som 
något eftersträvansvärt, möjligt och positivt. (Bunar, 2001, s. 267) 

 

Förändringen måste, enligt Bunar, börja ute i samhället, i ett erkännande av kulturell 
olikhet som något positivt på arbets- och bostadsmarknaden. Därefter bör en förändring i 
förhållningssättet hos lärare i skolan till kulturell mångfald komma till stånd. 

Vi anser att det vore en tillgång om man kunde åstadkomma en kulturell mångfald och ett 
arbetssätt präglat av mångkulturalism på alla skolor, men som samhället ser ut idag har vi 
svårt att se hur det skulle kunna realiseras. Lahdenperä (1997) beskriver i sin avhandling 
hur majoriteten av lärarna i hennes undersökning är negativt inställda till 
invandrarelevernas bakgrund. Underlag för hennes avhandling var åtgärdsprogram som 
kursdeltagare skrivit på hennes uppmaning då hon varit deras handledare på lärarhögskolan 
i Stockholm under senare delen av 1980-talet. Detta är något vi vill ifrågasätta, kan det 
verkligen ge ett trovärdigt resultat? Vår undersökning visar att lärare och rektorer som vi 
intervjuat odelat var positivt inställda till elevernas invandrarbakgrund. En slutsats som kan 
dras utifrån detta är att det över tid kan ha skett en utveckling mot en alltmer positiv syn på 
invandrarelevers bakgrund. Den läroplan som kom 1994 kan delvis ha sin påverkan på 
lärarnas förändrade synsätt. Det kan även bero på att det är �politiskt korrekt� att uttala sig 
positivt om invandrare idag då vi fått en diskrimineringslag med syfte att motverka 
negativa uttalanden om utsatta grupper. 

 

Lärarnas roll som ställföreträdande föräldrar 
�Föräldrarnas svaga sociala positioner, begränsade tillgång till olika kapitalformer och 
svaga inflytande över det egna vardagslivet bekräftas och fördjupas i förhållandet till 
skolan.� (Bunar, 2001, s.277) Vi har sett att det är vanligt att lärarna ser sig som 
extraföräldrar. De uttrycker sig som att det är nödvändigt att ta ett stort ansvar för barnens 
utveckling och föräldrarna definieras som i det närmaste oförmögna att uppfostra sina barn. 
Som vi ser det bidrar lärarnas förhållningssätt till att öka föräldrarnas beroendeställning till 
samhället. 

Uttryck som �de är förlorade� tolkar vi som en degradering av invandrarelever. Det sker i 
all välmening, eftersom man vill göra allt för att hjälpa dem. Men vad ger det för budskap 
till invandrarfamiljer när de av samhället förutsätts vara i behov av hjälp?  
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Exempel på synsätt som ofta är motsägelsefulla och sällan �svartvita� är de frågor kring 
solidaritet, jämlikhet, segregering och integrering som blir aktuella när man talar om social 
och kulturell problematik. Det är lätt att tro att man arbetar solidariskt och för allas bästa, 
men ibland blir resultatet inte som man tänkt sig. Intentionerna är helt klart mycket goda, 
men vi undrar om lärarna reflekterat över sitt eget förhållningssätt, som vi anser har tydliga 
drag av välgörenhet.  

Kan det vara så att lärarna i vår undersökning som står för det kompensatoriska tänkandet 
fortfarande tänker utifrån Läroplanen för grundskolan (Lgr 80)? Läroplanen talade då 
(1980) för ett starkt kompensatoriskt tänkande. Skolan skulle kompensera eleverna för den 
bristande omsorg, fostran och socio- ekonomiska svårigheter i deras uppväxtmiljö. Genom 
kompensation skulle eleverna få mer jämlika möjligheter i skolan (Lahdenperä, 1997).  

Persson (1994) menar att de problem och �missförhållanden� som finns i familjelivet inte 
kan utestängas från skolan. Persson hävdar att de alltid kommer att visa sig som svårlösta 
problem i skolan. Skolans problemsyn visar på att arbetarklassens och i detta sammanhang 
invandrarelevernas handlande lättare definieras som problematiskt. Det är elevernas 
beteenden och värderingar som är felaktiga enligt den rådande normen, vilka bör förändras 
och anpassas till förhållandena i skolan.  

 

Sammanfattande slutsatser 
Rektorerna och lärarna i vår undersökning har tagit på sig hela samhällets roll som de 
aktörer som har insyn och ansvar för individers och hela familjers hälsa och utveckling. 
Vad är egentligen skolans uppdrag? Skolan som institution har en viktig roll i att motverka 
segregering och se de elever som har behov av extra stöd. Men skolan kan inte stå som 
ensam bärare av helhetsperspektiv och hjälpinsatser till familjen i samhällets periferi. 
Risken finns, som vi ser det, att skolan får utföra det arbete som hela samhället borde ta del 
i, nämligen integreringen av invandrare. 

Vilka krafter ligger bakom, och vad har gjorts för att förändra rådande situation? Vem eller 
vilka bär ansvaret för att förändra och bryta mönstret? Som vi ser det finns det en förväntan 
från samhället att skolan som institution skall lösa problem, hjälpa familjer och motverka 
segregering. Ansvaret skjuts uppifrån och ner, från kommunpolitiker till rektor och vidare 
till lärare. Lärarna i sin tur arbetar med bakbundna händer då de inte får tillgång till de 
resurser som övriga instanser som socialtjänst och kommun har. 

Vilket ansvar bär de kommunala politikerna och beslutsfattarna vad gäller bostadspolitik? 
På vilket sätt kan samhället i stort bidra till att uppmärksamma och arbeta emot segregering 
i bostadsområden och skolor? Vilken roll har media som påverkansfaktor i bilden av skolan 
som ansvarig att lösa samhällsproblem såsom familjevård och integrering?  

Litteratur, forskning och vår egen erfarenhet visar att rektorer och lärare står ensamma med 
ansvaret för tolkning och tillämpning av läroplan och värdegrund. Personalens värderingar 
påverkar förhållningssättet gentemot elever och föräldrar samt sättet att diskutera 
undervisningen sinsemellan. Kan personalen i skolan, genom att reflektera över den 
självbild och de förväntningar som finns kring dem själva och verksamheten, även påverka 
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skolans förutsättningar att genomföra läroplanens uppdrag? Intervjuerna visar att det 
saknas tid för diskussioner där det skapas genuina förutsättningar att kritiskt granska sig 
själva och den egna yrkespraktiken. Vi tycker oss se ett tydligt behov av pedagogiska 
samtal. 

Undersökningen visar att rektorer och lärare anser att den sociala och kulturella 
mångfalden ska ses som en tillgång, då främst i egenskap av estetiska och kulturella 
uttryck. Mångfalden uttryckt i värderingar och beteenden betraktas i hög grad som problem 
som bör påverkas och tonas ned. Som vi ser det tycks intervjupersonerna inte vara 
medvetna om detta, utan uttrycker sig tämligen oreflekterat.  

Ett ständigt dilemma är balansgången mellan att å ena sidan låta eleverna behålla sin 
identitet och vara stolta över sitt ursprung och å andra sidan sträva efter att anpassa dem till 
det svenska samhället. Vad innebär det t ex att �knäcka den svenska koden�?  

Vad menar lärarna när de t ex talar om att alla ska få vara sig själva, för att i nästa stund 
konstatera att man måste hjälpa, eller t o m �rädda� de invandrade eleverna in i det svenska 
samhället och lära dem de sociala koder som gäller? Hur ska man balansera mellan 
respekten för individen och kraven på anpassning? Dessa diskussioner kring tolkning och 
praktisk tillämpning av begrepp, är enligt oss i högsta grad specialpedagogiska! 

 

Förslag till vidare forskning 
Vi tänker oss att det skulle vara intressant att utgå från ungefär samma frågeställningar och 
förutom intervjuer även använda deltagande observationer som metod för att få en fylligare 
bild av hur personalen egentligen förhåller sig till arbetet med kulturell mångfald.  

Att ta reda på mera om invandrarelevernas och -föräldrarnas syn på svensk skola och 
samhällets bemötande känns också angeläget och spännande. Kanske vore en form av 
forskningscirkel med elever, föräldrar och/eller lärare något att gå vidare med? Det känns 
viktigt att lärare erbjuds möjlighet att fördjupa sig i diskussioner kring läroplanen och 
värdegrundens tolkning och tillämpning. Att i forskningscirklar diskutera hur värdegrunden 
ska förstås och användas i relation till just kulturella och sociala mångfaldsfrågor är 
ytterligare en infallsvinkel för framtiden. 

Hur påverkas de segregerade förorternas elever av det faktum att vi kan välja skola fritt i 
Sverige numera? Vad blir konsekvenserna? Hur ser verksamheten ut i de friskolor som 
växer fram i förorterna jämfört med skolorna i mer socioekonomiskt starka områden? 

Vilken roll spelar media då det gäller att sprida rykten om enskilda skolor och 
förväntningar på lärares uppdrag?  

Kan kommunikationen förbättras mellan lärare, skolledning och politiker för att ett 
helhetsperspektiv på elever och familjer skall bli möjligt? Det skulle vara intressant att 
undersöka om det finns ett förebyggande arbete runt elever i skolan. Om det finns, hur ser 
det arbetet ut? 
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